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श्रीमते रापातुजाय नमः 
श्रलोकाचायाय गु-वे नमः। 

श्रोमहङुःटटक््मषणायमहामनये नमः| 
(९) श्चियः पतिः, परमकारुणिको, भगवान्, स्दवरः सर्व ब्रास्पुरषा- 

गा मुपाद्ात्सनाजहासतष्टानष्टततसा धनानां व्यास्याोपादयःच- 
भागाथम ˆशामयासर तमः प्रजानां शछास्मयेन सरप्रदीपन 
(दयादत० १<८)न्युक्त रीत्या वेदान्ताख्यप्रमाणं प्रच्य श्रीराम 
ष्णादयवताराद्दिमुखन तद्धिषयज्ञानञ्चादपाद्यत् (मयाद्ानञ् 
खांकस्य कता कारायताच खः य° सु ३५।११ ““उत्सदेयु 
गी ०३।२४) 

(२) तच्च “नारायणात्समुत्पन्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थितम्” इति प्रथमयुगे 
तथेबाऽवतेत, ( स्का> पु) 

(३) अनन्तरम्, “किचित्तदन्यथाभूनं त्रेतायां दवापरे खिलम? इत्यु्त- 

रीत्या खरे खान, “सद्िणवुद्धयां देवाः बह्मर्द्रपुरः सरा । श- 
रण्यं शारणञ्जग्मुनोरायणमनामयम् ॥ तेरिज्ञारितकायस्तु मगव।- 
पुरषोत्तम: । अवनीर्णो महायोगी सस्यचत्यां पराचरा' दित्यादि 
स्कन्द् पुयाणाक्तरीत्या न्टज्ञानेत्रह्यरद्रादिभिरथनो मगवान् उा- 
खरुपेणाऽवतीये बेदानुद्ध्रल्य ताव् विभज्य तद्थज्ञानाय “अरग- 

” (वायुपु० पू०५९।१२.७) इत्युक्तरीत्या सूत्राणि प्रणयिष्यद् 
पुचभागवेशद्याय सखशिष्थेण जमिनिना सुत्राणा प्रणीतत्वात् तद्- 
ङ्रूवयोच्तरभागवेरायायथ ब्रह्मसूत्राणि स्वयमेव चकार । 

(४) ततः कटसान्नाज्ये “त्वञ्च रुदर महाबाद्दौ मोहशसख्राशिका- 
०.99 

(पफा० प° ७१।१०८)दयाद् पाद्मोतस्वराह(७०)गारुड- 

(३८) दुकतराद्या भगवदाज्ञापरिपाङकः रुद्रः, “मायावादमस- 
च्छ(खं प्रच्छन्नं बो दमुच्यते। मयेव कथितं देवि कटो ब्ह्मणरू- 
पिणा' इतिपद्मात्तरो(२र६७)क्प्रकारेण “शङ्करः शङ्करः सा- 
शात् इत शाङरयाखायरूपणाऽवताय जगन्माोहनरूपमसच्छ- 

खरं प्रणीतवान् । 
(५) तेन मोमुद्यमानान् जन्तूनवरोकय पुनः भगवता खद्धमेख्यापना- 

य प्रेरितः अनन्तः स्वयमेव “अनन्तः प्रथमं पं लक्ष्मणस्तु ततः 
परम । वरुमद्रस्तृतीयस्तु कटा कथिद्धिष्यति" इति नारदीय. 
पुराणान्तगतयाद्वाचलमहात्म्याक्तप्रकारेण ~'वाल्नरपणो नरी 



अ 
इन मागव्रतत्रचनोक्त(१६।५)धीद्रािडदेशे श्ीभूनपुयोमधनीर्ष 
जगतसरक्षणायम् भ्यासप्रणीतशारीरकसूनाशां ममववृषोधा- 
यनप्ातयपूत्राचायाणा मताचुसारेण "वेद्ाथस्य च संग्रह मशु पद् 
वदन्तदाप नया वेदान्तस्य च खारमयगहनं श्रीमाप्यमत्यदूभु 
तम् । गीतामाप्यम्" च सवयमत प्रकार्चायामास | 

(६) तथा कनत्वऽपि अच्युत्पक्न. अधिकतुमद्राक्यत्वान्ते च्युता पत्र 
वेद् पन्तक्ञानरदहितानां पुरुष्राणां मगवस्परापेः बुखभत्वात् तद्वकश्यं 
ज्ञातव्य मेव हि, तद्वहिताः पदाव इन्युक्तम् (नार्यस्त १६।१३), 
श्त्या द्कममिभ्रत्य सबवेशास्ाथनिपुणः, सकलरोकोजीवनक।- 
मः, परमकारुणिको, भगवन् श्रीरोकाचायेः, श्रीमाष्यादिषु 
प्रातेपाष्दे तानथविद्रोषान् स्वद्श्यानाञ्चननानां सुखमग्रहणाय 
सङ्नहया “तत्वशेखरनामानं” प्रथं प्रकाशितवान् । 

(७) तश्च भाषान्तरप्रणा तत्वात् संस्छृलम।षया श्रीमवुमयवेद्न्तप्र- 
वतक्नाचार्यण ची गोवद्धनपीठाधिपतिना श्ीवाधुलङ्कटप्रदीपेन, 
ध्ीकूरेणमिश्ांश्जन, भ्रीरङ्सूुरिणा यथातथा छिखितम। 

(<) इद द्रविडदेशे तद्भाषायामव युद्धितमर तथाऽपि न सम्यक् ष- 
रिदछाष्य मुद्धितम। 

(९) अतः श्चीकाञ्चीपुरनिषासिना, वाधूश्चीनिक्रासपर-अयोध्या- 
रामाजुजदासन, मृया श्री °ड न्वे भूतपुरनिवासस्थश्रीरामायुज्ञा- 
चायाणास, ्री°.उ० षेऽ काञ्चीपुरनिवासखखयश्रीरम्यजामावुमु- 
नीनाम् च रपा कटाश्चविनहोषे. बहुकोञ्ानवलोकष्य परिशोप्य च 
प्रमाणाऽकरनिर्द दादि सहिते छिखितम् । 

सस्पादिनपुस्तकनामधेयाने एवङ्कस्पिनाति । 
(क) का० श्री० उ०्वे० परमर्हसत्यादिरम्यजामातृमुनीनङ्थः द- 

विडभार द्र अश्र । 
(ख) भ्री° उ० वे° परमहंसेत्यादैे यवुगि।रयतराजनारायणसमुनी 

तेषु ह 
(ग) श्री° उ० वेऽ भ्रीनगया आच्वारयष्य तारको दा 
(घ) का० कऽ वा० श्री० अ० रामानुजदासस्य मम मुद्धिऽ दा 
(ङ) चन्दावने वानदिमटाऽधिक्ारिणः, देवनायकस्य सस्टृतभा० 

नाऽ अऽ। इति । 

का० क० वा० भ्रीर अत रामानुनदासः। 



जपः परमभ्यः। 

श्रीमते रामानुजाय नमः \. 
श्रीरोकगुरे नमः । 

श्रीभगवह्ोकाचायंप्रणीतः 

तत््वरोखरः । 
प्रथमप्रकरणम् । 

न दस्८्स्-~~-~ 

८१) पुस्पशंङ्केशसम्मात्रनागन्धविधुरस्य, प्रयक्षादिप्रमा- 
णव्रिलक्षणस्य, निखिर"वेदजातस्य; वेदोःवब्रूहण- 
स्मर्तीतिहसपुराणानां च कृत्यम् सकरुचेतनाना'- 
मपि तच्ज्ञानजननम् । 

(२) तचक्चानं च सतरस्मास्परस्य, नारायणस्य, सतेप्र- 
कारपरतन्त्राणां सवोत्मनामपि स्वह्पाऽनुरूपपुरुषा^- 
थेमूतके्कर्प्रतिबन्धकर्मसम्बन्धनिवतेकोपायः*, 

1 

कु + 

१ “'अखिरेति पाखान्तरम 1 

२ “तदुपन्रहणे"ति पा० उपब्रहणं नाम अनशैतहाखान्तरार्थैः सष 
अश्छतश्ताखार्थे निष्प. । 

ड “पुराणादीनामि"ति पा० तदा पाञ्चराव्रतन्त्रमपि विवक्षितम्, 
वक्ष्यमाणे नन्जस्थग्छोकस्य उदाहनत्वात् । 

% “सकलसं सार्चितनानाम'ति क, ख, ग, श्र. पुस्तकेषु पाटः 
५ चुरु: अर्थितः पुरूषाथेः। 
ई किञितव करोतीति किङ्कर. किङ्करस्य भावः कैङयम्। 
5 उप द्य ते अननेति उपायः । 



त्मरेख ९ । 

““तच्चरणारव्रिन्दशरणागतिः" दति क्ञानव्रिरोषः^ | 

(३). नारायणः सवरस्मालरः कथम् इति चत् परत्वचि- 

(४, 

) @ €< €+ ~< 

हानि, जगत्कारणच्मुमृक्षुःपास्यत्वमोक्षप्रदत्तरानि 
अस्थेति । अतोऽयमेव सवैस्मात्परः । 
महोपनिषन्रसुवारोपनिषत, नारायणोपनिषत् च, 
स्म॒नी, तिहास, पुराणानि च, एका ह त्रे नारायण 

आमीत्'*(म ° ११) “दिव्यो देव एको नारायणः” 
(सन क्ख °) "अथ पुरषो ह वे नारायणोऽकाम- 
यत'” (ना) अप एव समजाऽऽद्।'* (मनु १।८) 

नारायणो जगन्मूतिंः"' (मार °मो०१८२।१२) 
“'वरिष्णो सकाशात् उद्धतम् '"(विष्णुपु ° १।१।३ ५) 
इति नारायणारि[ दिव्य ]शब्दैजगल्कारणलं वरद- 
न्तीति अयमत्र जगत्कारणभूतः । 
छान्दाग्य, बराजसनयक, कष्रीतक्याऽऽवदष, "सत्" 

(छरा ° ६।२।१)"‡ब्रह्म'` (ब ° ३।४।१ ०) “आत्मा” 
(एतं ° 91919 ) आदिशब्दः कतिंचिदटस्तूनि का- 
रणर्मामिदगर्तीति चत पश्चपधिकरणन्यायेन' सामा- 

(नरूरणक्लान्दोष = इनि क. ख, ग, पा०। 

ममुश्चु मच्छ; सलस्तारमाचन इच्छतरिाननि याच्रत् । 

अद्धारक्रभगकवन्पाति पाद कत्वस्य उपनिष्ण्णत्यम् । 

पटुना यजञःनत अत्र स्वामान्यपद्युरब्दः “कागावाम- 

न््रवणात ” शति (प° मी ०६ै' <।३१ ) इतिं सृत्रन्यायन ऊगवचि- 
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न्यशब्दस्य विंशोषपयेवसायित्तया, “सत्” अदिश- 
ब्दा अपरि तमेव प्रतिपादयन्ति । ` 

(६) ननु “हिरण्यगभः समवनेताऽग्रेः' (यज ० एका० 
२ प्रन ° ३४बा०) “श्वाना यथापूध्रमकल्पयत्"' 
(तैत्ति ० १।३ ९) 'श्रजापतिः ` प्रजा अस्जन' 
(यज ° २।१।१) ^“ अज्य नामावध्येकमर्धितं 
यास्मन् विश्वं भवनमधिश्चितम्' (यज् ° ।६।२) 

इति टिरण्यगमारिविशषकब्दं निदरोन बह्मणा ज- 

गत्कारणत्वे का न्यूना इति चत् ।(बह्मसुवम् 
१।३।१ २) तत्त वक्तु शक्यते, "या बह्याण व्रिद्धाति 
वरम् '" (श्वता ° ६।१ ८ )* "तत्र बरह्मा चतुर्मुखं! ऽजा- 
यतः” (मही ° १।२). “नारायणात् ब्रह्य जायते” 
(नारा ०) ̀ त प्रजापतिरकः पुष्करपर्णे समभवत्" 
(ससि ° ताप० पतै ° 41१) विराजा ऽधिपर्षः'' 
(पुरुषस् °) “यन्नामिष्मात् अमवत् महात्मा 

का ज ०५५ 
न 

षये यथा पथतरस्यात, तथा “ˆ सत् ` दाब्दः बृह्रबुदत्साध्वार 

णन्वत् बह रदाब्दाक्ताच्च््व पयवस्यान, चनक्धः्चतम- 

स्ाध्रारणो ' ब्रह्म ` शब्द चननेकान्ना'ऽ०्म ” उब्दोक्तविचाप 
पयवरस्यान, तथाऽ५त्मः राद्धश्च स्वचचननसाधास्या- “ नार 

यण” पच विरा पयेवस्यनाति वेद्ाभ्सग्रहु भाष्यकरिः स्प 
मुक्तम । 

१ क्ारणप्रतिफाद्कम्याऽध्यायस्याऽथ सग्रृहात (२अर९) । 
र अथ दठलारस्याऽध्यायस्याथ विस्तरण चक्तुमारमने। 



तन्व खरः । 

प्रजापतिः”"(महो ° वृह वै बह्माणं पुष्करे ससज” 
(अथवै ०) “'हिरण्यगस पदचयति जायमानम्” 

(श्वेता ° ४।१२) इति सभ्यः" इति, “न ब्रह्मा” 

(महो ° १।१) “ बह्यादिषु प्रीनेषु ” (तविष्णुधमें 

७०।२०) द्रति, "सहायैः इति, “युगकाटिस्तह- 

सराणि विष्णुमाराष्य पश्नमू; । पुनखेोक्यधातृं 
“परापततरान् इति शश्रमः"' (इतिहाससमु ° १४।८) 

 आाजापलये त्वया कमै पूर्वं मथि निवेशितम् 

थ, 

१ 4: त 

(उनत्तररामा ° 9 ° 8}७)मम वेदा हताः सवे दान 
वाभ्यां क्लादितः” (भार ° शां मो ३४७।३३) 
यस्मात्" निरपराधस्व रिरदिछन्नं तया मम” 
(माल्स्ये १८२।८ ५) इति, (सर्वेश्वरसमाराघनेन 

स्वपदं प्राप्तवान इति, असुरापहतवेद' इति, 
“शद्रपरिभृतः इति चमं (ममुदिद्य) कमेवदयतयः 
(तासः) कथनात् । 
हिरण्यगमधातप्रजापतिशब्दाः२, अपयैवसानवृ्त्या 
वा, अवयक्शछंक्याः वा, (नारायणप्रवृत्या वा,) ना- 
सयणत्राचकाः | 

दे"“तिमुद्धितपुरणक्रोशापा० | 
(किन 

2२ ““ तज्ञ वक्तुं शक्यत ” इति पर्चेणान्वयः । 

३ सहसरानामाध्याच (४४।५]<न्छो ०) पाद्चात्तरे च (२२४।अ०) 
^ अगति धने द्द्; दषव्याः । 



प्रथपप्रकरभम् | ५ 

(८) “अजस्य नामाकष्येकमरितिप (य० ४।६।२) 

इत्यते अपिंतम्” इति आविभूतमित्यथः “एक 
दाब्द्श्च पुष्करवाची “ अजस्य नाभावध्येकं य- 
स्मिन् विश्वं परतिष्ठितम ¦ पुष्करं पुष्कराक्षस्य तस्मे 
पमात्मने नमः” (भा० शां ° राजघ० ४७।५८) 
इति माहाभारते व्याख्यातत्वात् । 

(९) ननु “यदा तमस्तन्न द्वा न राच्रिःनसत्न चा- 
ऽसत् शिव एव केवर” ' (चता *४।१८) “का 
रणं तु ष्येयः सर्वेश्यैसम्पन्नः शाम्भराकाशमध्ये 
ध्येयः (अथवैरिखो ° )इति श्वताश्चतर-जथमशिखा- 
दिषु, रुद्र एव कारणमृत इति उक्तमिति चत, तत् 
अपि अनुपपन्नम्, “वुदवुदात् च्यक्षः शुरुपाणिः 
पुरुषोजायत ” (महा ° १।३) ““ नारायणात् 

रुद्रो जायतते ” (नारा °) “टखटान् कोधजो रुद्रो 

जायते" ( सुबा° २ ) “इन्द्रौ वरुणः सोमो रुद्रः 
पजन्यो यमः” (वृह ° ६।४।२१) “श्यक्षः खण्ड- 

परशुमजीजनत् (अथवेणो °) बरह्मणः पुत्राय 
(साम्नि) इत्येवमादिवाक्येः महोपनिषत्, नारा- 
यणोपनिषत्, सुबारोपनिषत्, बृहदारण्यकम्, अ- 
वेव्राह्मणम्, सामघेदश्च, स॒ज्यतयेन, “नेशानः” 

(महो ° १।१)) इति संहार्यतेन' च्छवदत् | 



द तच्वक्षखरः 

(१०) शातपथत्राह्यणे,, “संवत्सरे कुमारोजायत, सो- 

रोदीत्" तं प्रजापतिरन्रवीत्, कुमार किंरोदिष्ठि, 
यच्छमात्तपसो ऽधिजावोऽसीति, साऽजवीत्, अ- 
नपहत पाप्माऽहमस्मीति' इटयारिषु रुद्रात्पत्ति- 

दशायां रोदिति, तमीक्ष्य प्रजापतिस्त्वद्रादनङ्किनि- 

मित्तमिति पच्छति, अहमनपहतपाप्मा, अस्मत्पा- 

पानि यथा विनद्ययुः, तथा मम नामकरणङ्कतन्य- 

मति प्रतिव्रदति, अस्य रोदनत्वात् तव रुद्र इति 
नामा ऽस्तरति तस्मिन् उक्तवति, मम इतोऽपि अ- 

न्यानि च कतिचिन्नामानि स्युरिति पुनरपि अस्मि 
ननुक्तवति, भवद्वशानपशुपतिभीमेाग्रमहादेवरू- 
पनामसप्तक, अष्ठमतिंत्वं च स तस्य दत्तवान् इ- 
त्युक्तम् ¦ 

(११) इदं च, स्कन्दपुराणे ^“ उन्मत्तवत् अनुन्मत्तः मरः 

प्रमवनां वरः । रात्रो रमशाने पयेटसि तत् 

क्रिमेतत् तवेश्वर " इत्यादिना, “ इमशानपय- 
ठटनप्रभ्रतिहीनवृच्यनभव्रहतुः^ कः ” इति पृष्टव- 

` ₹ क्वातपसे चाष्ठामूरनिराह्यगो प्रथम ' इनि स्तोज्भाष्य (२४ क्छ ©) 

२ चव शतरुद्र यब्राह्मण.चोखालत्रा०, बहुच, घुनसूक्त च शृष्ठन्यम्। 
"भेक ^, 

३ “अपी गन कऽ घर पा९। 

छ ¶दर्ना दञ्याम् क ७० पार! 

५ “्रभ्रातक्रदानद्न।त्त समनु भवहेतु दानः फ०ःघर प०। 
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त्याम, “अहं सोणित्तपङ्कारकराटवदनोऽभ्बि- 

के । रोद्रे मुहूतें सम्भूतो हरे रोदि विस्रम् 
इयादिना, स्वात्पत्तिरोदननामसत्तकमूयष्टकप्राकषि- 
प्रकारमुक्त्वा, ^ रेद्रे मुहूत जाताऽहुं रोद्रकम। 

ततो ह्यहम् । यद्वर््युचितं कम पुरुषस्य गिरेः 
सुने । तत् तेनाऽवद्यकतेव्यं म॒दु वा यदि वे्त- 
रत॒ । प्रजापतेश्च कः शक्त आदेशङ्कत्मन्यथा 
इत्यादिना, रुद्रः, डपा ° | स्रहीनाऽचरणहेतुः कमं 
इत्युक्तवान्, इति व्याख्यातम् । ॥ 
अचर, '्टुरे रोदिमि विस्वरः” “ततो मां पाणिना 

सपष्ठा छाकशः प्राह केशवः ” इति “ हरिकेश- 

वशाब्दाभ्यामुपक्रम्य “प्रजापति शब्दनोपसं- 
हारात्, अस्यां श्रुतो प्रजापतिशब्दो नारायणपयै- 
वप्ताथी भवति । 

(१३) माकेण्डय, (५१अ) श्रवेष्णवपुराणादिषु च, 
(वरि ° १।८) “रुद्रसगं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः 
शरण ॥ १ ॥ इययमथ उक्तः| 
"ॐ -ॐ 

[1 । 

११८ 

१ स्म्रता [चान ङ पार । कानपथन्रह्मण इत्यथः, स्यना- 

चिति पट तु स्कन्दपुराण इत्यथः । 
१.११ 

२ "आदि" शब्देन, ब्रह्य (९) पाद्य (२२९.) वाराह (२४) तम्ह (३) 
कोम (३।७। १०) चायु (२७) भागवन (३)१२)हारवेङरा(९।९)मारत 

(मा०३५९) खडः (१०३६) मान (र) बादेक्छच 1ववाक्षनम् । 



र, तरवक्षखरः 

(१९) अस्य देवस्य मीटुषः' ›' (बहवृच) महादेवः स- 

वमध महात्मा हूत्वात्मानं देवदेवो बभूव “(भई 

खा०रयज० २०।१२) इति अस्यपद् कमाधीनमि- 

त्युक्तम् | 

(१५) श्रीवराहपुराभे, (१३६) “तव विष्णोः प्रसादेन 
मया तत् त्रिपुरं हुतम् ̀ ॥६४॥ “तस्थ पापस्य 
दोषणः न राक्तामि विचेष्टित॒म्”॥३ ५॥ इति त्रिप्- 

रदह् नजन्यपिन योगमाया, रएेश्चयना, हदयस- 

न्ताप, सिश्च्टेनव्वानं (अस्य) जातानीति चोक्तम् । 
(१६) “ततो वाक्यान्ुनीन्द्रस्य देवो बालेन्दुरोखरः । 

राङ्करम्छि्नलिङ्कस्तु कानने विचचारह् । एवं शापो 
यदा ऽस्माकं ताभ्यां सक्तःसदारुणः । अवभ्य(म्) 

अ क ¢ ईद 

१ अस्य देवस्य मीदुषो चया तरिष्णरेषस्य अचशरूये हविर्भि. वि- 
दृह रुद्रो रुद्रयस्मादित्वम्' (अस्य) सवचिरक्षणस्वेन शुस्या- 

दि प्रसिद्धस्य, (देवस्य) क्रीडादिमङ्गखगुणमहोदधेः, (भी- 
दुष ) "मिह सचन,” सक्तु. दातुः, उदारस्येसयथे; (वयः) 
अवयचतखा राखाभूनः, शशरतयाऽङ्गभूत इत्यथः, (अस्य 

विष्णो ) सवेउ्यापनशीखतया सवन्तयामिभूनस्य, नारायण- 
स्य; (परस्य) प्राथनीयस्य, अभिमतफलायै याचनीयस्येव्य्थः; 
(अवभ्रुपे हविभिः) सचमेधास्ये यागे, विष्णव समीपनेहैषि- 
भ, (रुद्यम) रुद्ध सम्बन्धि, (महत्वम्) महिमानमः, (विदे) 
म हैन भरसिद्धो। 
“पापेन दोषस्येति समुद्धितचराहपुराणपा०। . 

2 “प्रणष्ठयोगमीयश्च चदेभ्वयश्च माघव ॥३६॥ 



(१०) 

(१८) 

भरयममक्ररणम् । -९ 

करणीयं मे तदा काष्ठमयं वपुः" इतिं श्गुतत- 
त्न्यः शापाभ्यां, छिन्नलिङ्गत्व, का्ठरूप्त्वञ्च जा- 
तमिति ब्राह्मपुराणे उक्तम् । 
वायव्ये (पुवैखण्डे३ ०अ ०) “ततो ऽभिव्याहतो 
दक्षो रुद्रं सोऽभ्यरपत् पुनः । .यस्मात् दं मल्छरते 
कूरग्रभीन्ब्याहतवानसि । तस्मात्सौद सुरेक्ञे न- 
त्वं यद्यन्त वे हिजाः॥६३॥ कृत्वाऽऽहुतिन्तव 
कूर अपः स्यन्त कमु "इति “अप उपस्पश- 
ति मेध्यत्वाय, नान्वीक्ष्येत, यदन्वीक्ष्येत, चक्षुरस्य ` 
प्मायुं स्यात्, तस्मान्नान्वीकष्यः (यजु ०) इति श्रता- 
विव दक्षशपेनेञ्यत्वादिनिवृत्तिरुक्ता । 
मास्स्यपुरणे, (१८२ अ ०) “यस्मा द्नपराधस्य 

रिरररिछन्नन्त्वया मम ॥ ८५ ॥ तस्मात् शापलमा- 

युक्तः कपाटी त्वं भविष्यसि ।“'विष्णुप्रसादाव्र सु- 
श्रोणि कपाटं तत्सहस्रधा । स्फटितं बहुधा जातं 
सखप्रख्ग्धं धनं यथा ॥ ९९ ॥” इति बह्यशपोपह्- 

तिप्रकारः,* सर्वेश्वरेण तद्धिमोचनप्रकारथोक्तौ | 
^, 

(१९) श्रीविष्णुपुराणे, (५।३३) (सदर) कूष्णवेभव म- 
£ ब्रह्मपुराणेऽपि श्े श्छोकाः वतन्ते (३२अ०३५।३६) 
२ श्करूरन त्वां दक्ष्यस्ति कमे" इवि ब्र पु पाटः। 
३ "“ब्रह्मणाऽस्य श्चापो पदतप्रकारः” इति पा° (का)दिषु | 
७ ब्रह्मपुराणे च वतेते (<७अ०) । । 

र् 



९०७ तच््वक्षेखरः । 

ज्ञात्वा स्वाश्रेतबाणरक्षणा्थे सपरिकरमागत्य कु- 
ष्णमभिद्रुलय, “ जुम्भाऽभिभूतस्तु हरो रथोपस्थ उ- 
पाविशत्। न शशाक तदा योद्धं कष्णनाऽङ्धि्टक- 
मणा ॥२।।३॥ इत्युक्तप्रकारण स्वयं सपरिकरः 
पराभिर्भूतो रथोपस्थे निपत्य स्थितवान्, “कृष्ण 
कृष्ण महाबाहोः जाने तवां पुरुषोत्तमम् ॥४१॥ 
इति पश्चात् कृष्णवेमवे ज्ञात्वा बाणस्य प्राणप्रदा- 
नाधः करष्णं याचितवान् इति । 
श्रीविष्ण॒धमोत्तर, श्रीरामायणयोः, (बा ०७ स °) 
ध्विष्णो राधिक्य मन्विच्छन् तस्य माया विमोहि- 
तः । छरतवानस्मि देवेश देववाक्येन विग्रहम् ॥* 
ह त्युक्त प्रकारण भगवन्मायाः विमाहूतः कृष्णम्- 

दख “भारोपितु न मे शक्तिः सवेयत्नन चाऽभव- 
त् इत्युक्तरीत्या, भगवतो हङ्ारेण भगनसवधन् 

स्वयमभिभूतः," “ततश्च गतमोहेन मया ज्ञातो ह- 
रिः १२; ज्ञाचवा व्रिसष्टचापेन स्तुतश्च भगवां स्तदा” 

इत्युक्तरीत्या, पश्चात् विमुक्तमोहुः, भगवन्तं 
स्तुतवान्, इति च॑ऽस्या ऽन्ञानाऽशक्ती चोक्ते | 

९ प्जगन्नय्तिषा०। = 
२ “ध्ाणप्द्राथेम्ः" इति पर) 
३ "उरव्यामोहर्करणी शकि माया" इदि सयणाचायः। 
छ “-मञ्मघचुः, स्वयमपि हुड राभिभूतः” ईति (क~) प+ 



प्रथयव्रकररणप | ११ 

(२०) “'कृकासुरेऽमुमाराभ्य, अहं यस्य िरः स्युशामि तस्य 

शिरः शतधा भवेत् इति (वरं) अर्िरुषिततवति, 
तस्मिन्चपि तथेकारित्विवि तस्मे वरन्दत्तवति, पश्चात् 
(वकासुरे च तत्परीक्षाथम्) ^स तदहरपरीक्षरथ 
शस्मोमूष्निकराऽसुरः (वकारः) । स्वहस्ते धातु 
मारेभे सो्िभ्यत्स्रकरताच्छिः ॥ २३॥ तेन पसृष्ट- 
स्सन्त्रस्त उपधाव्रत्सवेपथुः । यावदन्तन्द्वो भूमेः 
काष्ठानां मधरासुवः ॥ २४ ॥#` इक्रततप्रकारेग 
तस्मिन् तत्परिक्षितुं रुद्रशिर एव शष्ट मुपक्रममाणे 
सभये तस्मिन्नपि पलायमोनं सवत्र तमनुदरकवति 
तस्मिन्नागतो तास्मन् श्चीवेकुष्ट' मारूं गतवति 
सर्वेश्वरोऽपि अस्यङ्कशमबलछय मध्ये ऽऽगलयाऽ९- 
विभूय वृकासुरमव्ररोक्य, असो भ्रान्तः मिथ्या भ्य 
षणं विहाय न वदति अतः स्वदिरः स्पृशन् परयति 

१ वृक्ासुराऽञुम्धराघ्य, अहं ग्रस्यशस्ः रुपम् तस्य द्विरः शन 
ध्र मवेत्, इनि अदक्षितकान् सःऽप तथाचरन्दत्तवान्, अमर्नरं 
“सद तत् करा सुखः । स्वहस्त खिवः। तन देषु" | यात्रह् 
भुव "शव्युकरूधकरेण सख ॒तत्परिश्ाशं स्द्रशिर एव स्थष्ठमुपक्र- 
मख्ाण चक्रा नभूनस्सन् पल्लयमन', साप स्स्व नमचद्रनः 

दान्, (खः)मागेमप्राप्य भरिवैुःखठमारूद वानः संश्मयेऽपी "पनि 
(कादिषु पाठः| 

२ श्रावेकण्ड चाष्द" क्षीरान्धिपरः, नः तु प्ररमाकाश्चः त्स्य यद 
~ नाऽद्क्तेः एवं श्रीधरस्वामिभिश्च् । 



९ 

(२१) 

(२२) 

(२३) 

(२४) 
(२५) 

(२६) 

तच्त्वश्र खरः । 

वदति, अनन्तरम्, सोऽपि स्वशिरः स्पृष्टा पपातेति 
श्रीभःगवते,(१०।८८) “वुकाऽसुराय गिरिशो वरर 

न्दत्वाऽऽपसङ्कटम्॥ १ ३॥' इत्यारभ्याऽस्य(रद्रस्य), 
आपत्पराक्तिपरकारः अज्ञानाऽशक्ती चोक्ते | 

६ अन्धकासुरं प्नेरसेतुं मातगणान् सृष्टा, “त्रैलोक्ये 
भक्ष्यमाणे तु तदा मात्रगणेनवे। चृसिहमति देवे 

दों प्रद्ध्यो भगवान् शिवः ॥४३॥'' इति तेनं 
(तेरोक्य)पीडां प्राप्तकति, स्वतस्तच्छिमनाऽशक्त- 
त्वात् खवेदवरन्ध्यायति, सतं शमितवान् इति मा- 
स्यपुराणे (१७८) अस्य (द्रस्य) अज्ञानाऽश- 

क्ती उक्ते । 
तथाचेवम्, खञ्यत, संहाय॑ख, कमेवद्यत्यना मु- 
क्तत्वात् अस्य कारणत्वे न घटते । 
तस्मात्, हिरण्यगमोदिशब्दा इव शिवशरभ्वादि, 
ब्दा नारायणपराः । 
“दिव” इति सवप्रकारडुद्ध इयर्थः । 
“शिव” शाब्द; शरेवमस्तु सवजगताम्" शिषा- 

स्ते सन्तु पन्थानः" “शिवदङ्कमोऽस्तु" इति शुद्ध 
माद्धस्यगुणविरिष्टवस्तुषु प्रयुक्तः । ६ 
“शाम्पुः" इति “शं सुखं भावयतीति, राम्भुः"“"दति 

१२ सह खनाममाप्ये, ३८ना९। 



प्रथपप्रकरणमप् । . १६३ 

व्युत्यस्या सवसखप्रद इयर्थः 
(२७) “शाम्बुः" इति द्रःहिणविषयेऽपि प्रयुङ्गतः? । 
(२८) “सवैः श्वेः रिवः सप्राणः” (तह ° ४) “स्वथे- 

स्थुः शम्य रादित्य (स ०५) इति गणविवक्ष- 
यार एतं शब्दाः नारायणे प्रयुक्ताः । 

(२९) “यानि नामानि गोणानिः (स० १३) इत्युक्तः, 
एते शब्दाः यौगिकाः । 

(३०), नारायण शब्दस्तु नैवं श्ट वक्तं शक्रोति । 
(३१) अथं शब्दः बहषपानेषत्स बह वारं प्रयक्तः । 
(२२) शिवराब्दस्य त॒ तन्न । 
(३३) ननु, “बरह्म विष्णर्दरन्द्र आस्ते सव सम्प्रसयन्ते" 

(अथवंशि °) इति बह्यरुदरेनद्रः सह (साकं) नारा- 
यणाऽपि प्रसूत इति, श्रीरामायण, (उन्तररा ०५१) 
टङ्कार (प्वे० १९अ०२ ६ छो ०) प्राणेषु च भगु- 
शापात् अस्य दुःखानुभवो जातः इति चोक्तत्वात् 
अस्थाऽपि कमेवदयत्वमस्तीति चेत्, तन्न वक्तुं श- 

९ “शम्भुः स्वयम्मुदुहिणः" इति नामवषाठः नारदीयपुराणे सक्मा- 
ङद्रचरितेयभवचनेचद्रष्र° | 
सास्थुरापे हेरण्यगभशिचकादसददशा इति (ङ) पुऽ पा०। 

३ “देवक्चायामि'ति (०) पा 
,9 ^आदि" पदेन मात्स्य, (७७।१०२) षायु (उत्त २०।३५।६४) प्रश्च- ५ 9 यु २५६४ प्र 

(तिक विवस्षितम् । 



२५ वच्वशेखरः 

कंयते, “ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र आस्ते" (अथ °) इत्य- 
त्राऽयैल्त]त्रिव जात इति नोच्यते, किन्तु, ^र्षार्थ 
सवभूतानां विष्णुत्वमुपजम्मिवरान्"” (भार ° उदयो = 
१२।११ रामा° उ का०८५।१८) इत्युक्तरीया, 
राघव याद्व साजात्य भिव बहक रद्रसाजास्यः सन् 
विष्णुरूयणाऽबतीणेप्रकार उच्यते । 

(३४) “अजायमानो बहुधा विजायते (यज् ° आरष्य् > 
३।१२) इति श्च॒तिरेवाऽस्यं कममृरुकञ्ञन्म नि- 

पिभ्ये ल्छिकजन्म विधयत्ते । 
(३५) “एष स्वेभृतान्तरात्मा अपहतपाप्मा" (सुबा° 

७ खं °) “स एष स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः” 
(छा० १।६। ६)” पद्रय देवस्य माहात्म्यं महिमानच् 
नारद । शुभाऽङ्ुभेः कमेभियोँनरिप्येत कदाचनः 
(भा० शां° मो०३३९।२ ६) “स स्वभतप्रकतिं 
(विकारान्) वि° पु° ६।५।८२, ब्रह्मपु °च ° 
१२४।६३) “शभाऽदयभेविनि्मुक्तः ऊर्मिषट्का- 
त्, पर|: ]पभुः। तं वै्य मम् विष्णुं सदः ध्यायन् 
विमुच्यते" (नारसिहुपु ° १७।२३) इति, अथम- 
कभेवदय उक्तः | 

१ "अशनायापेपासाशार माह जरामर्णानि इति धडमेयः” शति 
सुद्ध खोपनिष्तं श्चुतिः। 



मधमप्रकृरणद् । १५ 

(३६) ““सरवावस्थेषुः वे विष्णो; जननं सेच्छयैव तु॥४०॥ 
जरकाखच्छटेनेव स्वेच्छया गमनं हरः ॥४८॥ - 
(दविजशापाव् च्छेनैद मवतीर्णोऽपि खीख्या) 
इत्यादिना रेङ्गादिष्षु, भगवद्वतार रेच्छिक 
उक्तः । 

(३७) श्रीविष्णुपुराणे “देवतिथेङ्मनुष्यादि शरीर प्रह- 

\ 

॥, 

. 
ष 

णात्मिक खीङे यं सवेभूतस्य तव चेष्टोपलक्षणा”९ 
(वि ०पु° ५।३३।४२) “नाकारणा त्कारणादा 
कारणा करणं नच । शरीरप्रहणन्यापिन् धर्मत्रा- 
णाय केवलम्” (५।२।५ ०) “इच्छा गृहीताऽभि- 
म॑तोरुदेह्ः°* (६।५।८ ४) “समस्तराकितरूपाणि 
तत् करोति जनेश्वर । देवति्ङ्मनुष्याख्याचेटा- 
वन्तः स्वरया ॥७ ०॥ जगतामुपकाराय न सा 
कमे निमित्तजा (६।७) इति, जगद्रक्षणार्थं इ- 
च्छयाऽवतरति,ऋषिशापं सर्वेमर्यादास्थापनाय स्वय 
मनुवतेत, इत्युक्तः । 

“सनोतयथासु, सतवोवतेघु" इति च पा० (माकेण्डय(४) बरह्म (७२) 
गारुड(२०) भास्तादिषं चिवक्चितम् । 
“'आद्"पद्न, मात्स्य, (७७अ०) वायु (उत्त०३०।३६।४२अ०) पा- 
दमो तंर (२९८२) भागवत (१०।१) विष्णुधमे (६७) । 
अह्यऽ चऽ ९.७,४९ । ^ 

०» #» १२०६४ 



१६ तत्त्वश्षखरः 

(३८) “अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् 
प्रछत स्वा मधिष्ठाय सम्भवा स्यात्ममाथया | ६॥ 
यदा यदा हि धमेस्य-ग्लानिभेवति भारत | अभ्यु- 
त्थान सधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजा म्यहम् ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । घमे- 
संस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ जन्म- 

कमे च मे दिन्यम्" (गी०्े अ) इति स्वयमे- 
वोक्तवान्, । 

(३९) [तस्मात् नाऽयं कमेवदयःः | 
(४०) ननु, पुत्रार्थितया केलासे गला रुद्रं याचयिता 

तस्मै पुत्र मपेक्षितवान्, सोऽपिदत्तः (वान्) इति 
महामारतेः ऽभिधानात् नारायणोऽपि कमवद्यः ₹- 
द्रस्य शरणभूत इतिचेत्, तत्रोक्ताऽचेनादिकं, न- 
कमेवदयत्वादिसूचकम् (अपितु वरप्रदानकृतस्, 
““अन्यन्देव वरन्दोहि भरसिद्धं सवेजन्तुषु ॥४१॥ 
मत्त्यो भूत्वा भवान् देव माम् आराधयकेशव मां 
भजस्व च देवेश वरम्मत्तो ग्रहाणच ४ २॥ येना- 

ई 

१ मीतायाभिति वक्तव्ये तथाऽजुक्तिः, शीविष्णुधर्मऽपि (६<) (६ 
मानि वचनानि) ब्रह्ययोभ्प्रति स्वयमेवोक्तस्वात् । 

५ (३९) इ्यारक्य, (४९) यन्तम् (घ-ङ) पुत्तकयोनांस्ति । 
३ दरिवे० भवि° <<म०। 



(४१) 

(२ 

परथमप्रकरणम् । ९ॐ 

ऽहं सवभूतानां पूयात् पृञ्यतरो व्रम्” इति रुद्रो 
पमोक्षेतवान्, “'ेत्रकायोवतारेषु म नुष्यत्वमुषे- 
यिवान् । त्वामेवाऽऽराघयिष्यामि हर सवं वरदो 
भव ॥४३॥ ` इति, सरेश्वरोऽपि (तस्मै) वरन्दत्तः 
(वान्), इति श्रीवराहुषुराणे (५३ अ °) युक्तम् । 
ुत्रप्रदानामन्तरं सद्रेण, देवान् हुषो दष्टा, \ ष्णः 

जगन्माहुनाथस्पुत्राथितयाऽऽगतः (इति) अयमव 
सतरैकारणमरूनः, स्रस्मात्मरः, मोक्षप्रदशच, दम मेवो- 
पास्य यथा मुक्ता भवत तथाक्रुरुध्वम., इति उपदि- 
टतवात्, अस्य परत्वस्य बहुमुखेः स्तुतत्वात्, पुत्रा 
थेमितरपादौ(दयोः) पतितकृष्णस्यैव मागे षण्ठा- 
कणस्य मोक्षप्रदत्वाचाऽस्य कमेवदयत नास्ति। 
लेङ्गादि' पुराणषु, कत्र प्रकृति यानि शक्ति माया, 
शब्दैः रद्र प्रत्युक्तो नारायणशभावः, सदरात् उदत्तिः, 
मूतिंत्रयाऽतीतसदादिवपारम्यप्र शतिकम्, म्रयक्ष- 
श्रुतिविरोधात्, स्वम्रन्धपरस्पर व्रिरोधात्,* ““अस्न 

९ द!{इ० भ ० <<, <९ ॐऽ । र “जाद” वायुको्मादिकञ- 
किबश्षिनम, तत्रापि नथान्तेः। ३ महोपानपत् सुव-०, नारःय- 
णो०, बृदरदारण्य, गतपथ०, शलाक शानसखुद्री० इत्यराद् । 

७ तक्तैव काचन् (३६।७) नारघनप्ात् सुद्र त्पान , नर यदाप्रचकः 
रण भून (पूर २४) इनि क्रचित्तस्मात् ऊद्धाष्रषु परसूपरठवःघःतः; 
सवत्र इदयते भूषम् टीकायां मवा तिस्तरण प्रदृर्सिनतः। 

३ 



१८ त्वशखरः । 

शिवस्य माहासम्यं तामसेषु प्रकीव्यते"" (मात्स्य ° 
५] ३६६६) इत्युक्तमरकारेणे तत्तामसपुराण सिद्ध- 
तच भ्रान्तिपरिकस्ितम्, | 

(४३) ब्रह्म रुद्रयोरपि जन्मनी स्वेच्छयेव स्यातामितिचेत्, 
तन्न वक्तं शक्यते, “आ बरह्यस्तम्बपयन्ताः जग- 
दन्तव्धैवस्थिताः | प्राणिनः कमंजनिताः; संसार- 
वदावर्तिनः” (वरिच्ध० १०४।२३) “वविष्णोमौका ` 
महावते मोहान्धतमस्छव्ताः (वि ०पु ° ५।३०।१७.) 

इतीमो -कमेपरतन्त्राविति उक्तत्वात् । 
(४४) एवं, नारायण एव कारणभूत इयस्याऽथस्यः, न्या- 

याइनपेक्षं अनन्तशाखा निखिदवेद निगमनभूतः, 

उपासनविधिविधुरः,* समस्तपरविद्योपास्य विंरेष 

निभीयक (:) निखिख्वेदान्त निवांहकः, नाराय- 
णाऽनुवाकः, सवेषु अपि वेदान्तेषु, “परब्रह्म” 
"“परन्तत् “रमाम “परञ्ज्योतिः “परायणः” 
“पुरुष” “अक्षरः “अच्युतः “विश्वाऽऽत्म 

१ तामस पुराणसिद्धत्वात् हेतोः “तामसं निरयग्रदभ” इति श 
क्मोक्तेः, "तमस्त्वज्ञानजं विद्धीति गीता । 

२ ब्रह्मपुराणिचवतेत (९७।९७) ब्रह्माद्याः सकरद्काः मलुभ्याः 
पश्चवस्तथा" दद् पुवांद्धम् । 
` इ “लिङ्भूर्थसत्वाधिकरणे (३।३।७३) दष्टञ्यश्र 



भयप्प्रक्रणप् | १९ 

“शिव “शाम्भु” शब्दैः, निर्दिष्टं वस्तु तत्तत् शाब 
रेनूद्य “नारायण” इति विशेषितवान् ‰सब्रह्मा स- 
रिवः सेन्द्रः” (ते० ना०११।२६) इति काथत्वेन 
सम्प्रतिपन्नेनेन््रेण सह॒ बह्यदरैः द्रौ) पठिता 
अस्य कथिभूताविति चोक्तौ ।. ` 

(४५) तथा चर्व, न्यायस्वमावात्, न्यायनिरपक्षं श्रुतिष्वेव 
विशेषितत्वात्, ““सनोहरिः" इति हरिशब्देन पसं- 
हारात् बह्मरुद्रयोः सृञ्यत, संहार्यत्व, कमैवदरय- 
त्वोक्तेश्च, नारायणव कारणभूतः. 

(४६) “येन जातानि जीवन्ति" (तै०भर ° १।१) “एष 
भूतपालः” (बृह ° ६।४।२२) “परित्राणाय साधू- 
नाम् (विष्णुधर्मे ६८।३४) “नहि पारनसाम्यै 
मृते स्वेश्वस्म् हरिम्” (वि° पु° १।२२।१९) 
(सएव पातिः" (वि ° पु ° १।२।६७) इत्युक्तप्र- 
कारेण, स्थापकोऽप्ययमेव । 

(४७).यत् प्रयन्ति अभिसविशन्ति” (त०अ ० १।१) 
ध्येनेदंविश्चं परिभूतं यदस्ति" “यस्य बह्यचक्षत्र 
मुमे भवत ओदनं()त्युयंस्यो पसेचनम्'(कटो° 
१।२।२५)'* भ्रसेत् संहारसमये जगदौदुम्बराण्ड- 

१ सर्वेषां ब्रह्यसद्रादीनामीषः, तम् । 



० तचश्रेखरः । 

वत् । खीखया यस्तु भगव्रान् तं गच्छशरणं हरि- 
मू” ““सम्भक्षयित्वा' (वरि पु०१।२।६२) ङ- 
व्युक्तरौया, संहारकोऽपि अयमेव | 

(४८) ननु, सद्र एव संहत इति उभयवादिसम्परतिपत्ता- 
वपि अयमेव संहते त्युक्तिः कथमितिचेत्, “क- 
स्पान्त रद्ररूर्पायांग्रसते लकलञ्नगत् । त मन्त- 
स्पुरष ष्णुं प्रणतोऽस्मि जनादेनम् (विष्णुधर्मे 
७१।५२) “सृष्टि स्थित्यन्त करणीं ब्रह्म विष्ण शि- 
वास्मिकाम्* (वि °पु० १।२।६६) “स एव सभ्यः 
स चसगंकतां स एव पात्यत्तिच पास्थतेच' (वि ° 
पु ° १।२।६७) इत्युक्तरीलया, सद्रान्तयौमी मृत्वा 
अयमेव संहरति | 

(४९) तस्मात् अयमेव जगजम्मादि करणभूतः । 

प्रथमप्रकरणम् समाप्तम् । 

१ नतु अस्मिन् के त्रिसु स्याम्थं दि प्रतीयते इति चन्न, “वक 
पव जनाद्नः"' इनि जगदेनस्यैव ब्रह्मादावादि कत्खप्रपञ्चताद्ात्म्य 
धरांतपादेनात् “जगश्चस.” इति पूवोक्तमेवविद्णोति । 

२ “सद्ररूपाभूत्व"ति। 



द्वितीयप्रकरणम् ॥ 

(१) “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तदिजिक्ञास- 
स्व” (ते°मु° १।१) “असदा इदमग्र आरात्” 
(ते आन ०७।१) “रसं छवाऽयं छब्ध्वाऽऽन- 
नदरमयरति' (तेआ ७१) "तमेवं विदान् अ- 
मरत इह भवति" (महानारा०३ अ ०) “भिचते 

हृदयग्रन्थिः" (मुण्ड ०२।२।९) “स्वा माराध्य प- 

रहय याता मुक्ति्मुमृक्षवः । वासुदेव मनाराध्य 
कोमोक्षं समव्राप्नुथात्” (वि °पु ° १।४।१८) “नसं- 

साराणेत्रमग्नानां विषयाक्रान्त चेतसाम् । विष्णु- 
षतं त्रिना नान्यत् किञ्चिदस्ति परायणम्” (वि ° 
ध० १।५ ९) “संसारसागरं घोरम्", (जित्तन्ता ° 
१।४)*समस्तजगतो मू यस्य भक्तिः स्थिरात्वयि। 
धमीऽथेकामैः किन्तस्य मुक्ति स्तस्यकरे स्थिता” 
वि ° पु ° १।२०।२६) इद्यादिना, कारणवस्त्वैवो 
पस्यं, मोक्षप्रदं, मुक्तप्राप्यं, इ्युक्या, मुमृकषूषा- 

स्थः मरक्षप्रदः मुक्तपराप्यश्चाऽयमव | 
[मी न 

क ९ 
॥ 1 १ “अनन्तक्रलेश्माजनम् । त्वा मेव शरणम्प्राप्यानिस्तयन्त मनी 

किणः" इत्यन्तम् (ङः) पुस्तके । 
र भाग० १।२।२६ “भुभुक्चषो घोररूपान्" इव्यीहि । 



२९ तच्चशेखरः 

२) १ननु, छान्दोग्यदह्रत्रि्यायाम्, तैत्तरीय दहरवि- 
यायात्, -वृहदारण्ये, अथवैशिखायाञ्च, “दहुरोऽ 
स्मिन्नन्तर आकाश स्तस्मिन्यदन्तस्तत अन्वेष्टन्य- 
म्” (अ०८।१।१) इति, “गगनं विशोकस्तस्मि- 
न् यदन्तः तदुपासितन्यम्"” (ते ० १०।२३) इति, 
“भ्य एषोऽन्तहदय आकाश्चः, तस्मिन् शेते सवस्य 
वशी सतरैस्येशनः' (वु ° ६।४।२२) इति, “श- 
म्भरा काशमष्ये ध्येयः" (अथ ०) इति च, आ- 
काश शाब्देन नारायण मुक्त्वा, तदुर्परे शम्भुशिव- 
ज्लानशब्देः सद्र उपास्य उक्तः “सवोणि रूपाणि 
व्रिचिन्य धीरः” (पुरुषस् °) इति, नारायणाऽसा- 
धारण नाम रूपकतरेलस्य, "आकारो हवै नाम- 
रूपयोर्निवहिता” (छा ०<८।१४।१) इत्युक्तरीया, 
छान्दोग्य दहरविद्यायां, आकशशब्दो नारायणपरः 

तदेकाथ्यीत् अन्यतापि, आकारा गगनशब्दो ना- 
रायणपरो अथवैशिरसि, खण्डचतुष्टयेन, श्दरस्य स- 
वेश्वयै मुक्त्वा, पञ्चमखण्डेन “तमात्मस्थं येऽनु- 
परयन्ति धीराः तेषां शान्तिः राश्चती" इति हद- 

१ अथ व्योमानीतमतं समुलसुन्मूखुयितुन्तत्परिपरदी मुपन्यस्य- 
ति, (० सू° ३।२६०) । 



द्वितीयपरकरणम । >डे 

यास्तवैर्तिनो रुद्रस्य उपासनस्य (तस्थ) फट, मोक्ष 
इति, अस्याऽथस्य, “भस्मम् गृही विखञ्याऽ- - 
गनि संस्एशेत् तस्मात् बत् मेतत् पापतमः पड्म 
पादातिमोक्षये?ति पाशपतव्रतस्य चोक्तः उपास्यत्वं 
मक्िप्रदत्वञ्च कण्ठोक्तम् शेताश्चतरोपनिषदिच 
"तता यदुत्तरतरम्" (३०।१ ०) इति नारायणात् 
परत्वं ““यषएनं विदुरग्रता स्ते भवन्तिः" (३।१०) 
इति, मोक्षप्रदतञ्चोक्तस्, “तस्मात् सवगतः शि- 
वः” (३।११) इप्युक्तेः एतत् (प्रकरणम्) रुद्र 
परमिति सिद्धम् ““शद्रस्तारकं जह्य व्याचे तेना- 
ऽसा अग्रता मूता मोक्षा मवति (१ खभवा०) 
इति, जावा श्रयाऽपि मोक्षप्रदत्वं कण्टोक्तम 
श्रीरुद्र, त्रितरद्र, पञ्चब्रह्म(म)तन्त्रैरपि सुद्रैमव 
मुक्तम् तस्मात् रुद्रएवो पास्थः, मोक्षप्रदशेति वक्त- 
व्य मितिचेत्, इदमनुपपन्नम्, छान्दोग्यदहरविया- 
यां, “किन्तत्र विद्यते यदन्वेष्ट्यम्” (८।१।२) 
इति श्रुतिरेव चोयङ्दछ्त्वा “तस्मिन् कामाः स- 
माहिताः” एषआत्मा अपहतपाप्मा” (८। १।५) 
इयादिना, दहराकाशे उपास्यतयोक्तम् अपहतपा- 
प्मत्वादिगुणमिति समाधत्ते, तेत्तरीयदहरविद्या वा- 
क्यमपि एतत् एेकाथ्यम्, “यः(ते १ ०।२४) इति, 



द त॑च्वकशेखरः 

अक्रारवाच्य बोधकत्वात्, ““महेश्वर ̀ 'शब्दोऽवयव 
दाक स्षैनियन्तारं नारायणं वक्ति “अकारैत्र 
ष्णुवाचकरः” इत्युक्तेः, अकारवाच्यो नारायण 
एव, वृहदारण्ये, अथव शिखायाञ्च, प्रयुक्त आक, 
शब्दः, नपरमपुरुषपरः, किन्तु सवैप्रसिद्ध आ- 
काडशपरः (एव) दहुराकाशादिषिव पुरुषोत्तमाऽ- 
साधरण धम्।ऽश्रव्रणात्, अत्रे शान दाम्भु शिवश- 
वदाः, वरि जगक्कारणव्वादि परमात्माऽसाधारण 

सम्बन्धात्" ईशानः प्राणदः प्राणः "(सह् ° < )“स्वय- 
म्भः शम्थुः"' (स° ५) ("सवैः रावं; शिवः'(स ० ४) 

इये तैः शब्यैः, पर्यायाः, “कारणन्तु ध्येयः'*(अथ ° 
दिखा ०) इतिवाक्यम् कारणत्व, ध्येयतव मित्येतत् 
हयं नविधनत्ते, किन्तु ध्यानम् (विधीयते) उभयवि- 
धने वाक्यभेदप्रसद्घः अनुवाददज्ायाम् अन्यतः 
प्रसिदस्थैव अनुवाचत्ात्, कारणवाक्येषु कारण- 
तयोक्तं नारायण मनूद्य तत् ध्यानं विधत्ते, अथव 
शिरसि, प्रथमखण्डे, “अहमेकः प्रथम मासं वता- 

मिच भविष्यामिच नान्यः कशिन्मत्तो व्यतिरिक्तः" 

९ “योक्त परमात्मा नरायण. ससगवान् अकारवाखयः'" इति 
तारसारोपनिषदि अक्तरृद्ान्नातम “अदूति मगवतोनारयणस्य प्रथ- 
मा ऽभिश्ावप" इति.-महा साष्यद्त् 1 



द्विकीक करय + ६४ 

इत्यादिभि व्द्रस्य तरिशोकः, “मन्न: शर्वं अ- 
इ सवस्"" (ति °पु° 9।१९।८५) अहृभ्मनुः अभवं 
स्यश्च '" (व ° उप ° ३।४}१ १) “प्राणोऽस्मि प्रा 
स्मा तस्मा मायु रमृत मित्युपास् (कोश०३।१) 
इति प्रहाद वामदेते.न्द्रादीनाभ्रिव परमात्मभावना- 
भकप्रवरादिति। इममथं “सोऽन्तरात् अन्तरं भा- 
्र्त् (अश्र ° 9) इति श्चुतिरेवा ऽवदत्, द्वितीय- 
सण्डाक्त देत्रताक्यम्, रद्रतराक्रयाऽनुवादकत्वात् त- 
द्क्यतुरयम्, ठतीय चतुशखण्डयोः, ओङ्कारादि 
प्रणवनममानि, तानेवचनानि वोष्यन्ते तस्मा- 
त॒ ज इद्रपरस्तेशब्दाः, जन्तु अरणत्रवाच्य- 
नारायणपराः,पञ्चमखण्डाक्त शुद्रोपासनं' मधुविघो- 
रा ऽ$दित्योपासनवत् परमात्मोपासनम्, अन्रोक्त- 
भस्मस्प्दनस्य सोता मण्युक्त सुराग्रहस्य सर्वक्रतु- 
सराधारण्याऽमाववत् नसर्बोपासनसाघारष्यम् | 

(३) छन्दोग्यादिष्, “असदेवेदमग्र .आसीत्” (छा 
६।२।१) इत्यादिभिः, परमतोपन्यास्तकरणवत् 
लत्राऽपि परमतोपन्यासः करियते । 

(४) उद्घ, .नप्रतवादि प्रमाङ्कतयोक्तेः, अथर्वशिर उक्त 
१ छाम्दग्योप० ३।१।१, ० स्० १३३० “मश्वभिकरे + 

 , 



२. तक्वशेखरः । 

मन्त्राणां भस्मोद्ूरने विनियोगात् (विनियु्यमा- 
नत्वात्) जथवैरिरोखेद्यो रुक्तस्य पाश्ुपतवृतस्यै 
क्यात्, “अङ. दशाद्सयुक्तं गूढं पराज्त्रिनिन्दत- 
म् । वुर्णाश्रमच्तेमे; विपरीतं कचित्समम्"” इति 
टेङ़् एव अतेदिकतयोक्तेः, अथवैरिरसि अधि- 
कारि (र) श्रवणनाऽविशेषण सवाधिकारत्वप्रा्तो 
श्रीवराहप्राण-आदृयपुराणयोः बेदबाद्याऽधिका- 

रसेन सङ्ोचा(चना)त्, "भस्मच्छन्नो भस्मशाय्या 

. शयान" (लाता० प्रायि ° अ०) इति,-शातातपे 
धर्मरशाख्रे (च) महापातकनिवतेकतयोक्तभस्म- 
दलनं प्रायधिन्तव्रिषयत्वात, छोकमसिदेर्च, अ- 
वैदिकमिति केचित्, उचुः । 

(५) शताश्वतरे, नारायणात् परत्व, माक्षप्रदत्वञ्चोच्यत 

इयेतत् अपि अनुपपन्नम्, “वेदाह् मेतम्” (३।८) 
इयारमभ्य, (नान्यः पन्थाः इति महापुरुषवेदन 

मेव मोक्षसाधनं, तदतिरिक्त उपायो नास्ति इति 
कूत्वा, “यस्मात् परं नाऽपरमि' (३।९) लयादिना, 

१ घा० पु० ७९ अ०, पाद्मो" ख, २५५ म०, नारदस्मृ० ७ भर 

धसिशस्मृ० १ हारीन० ८ अ०- 

२ कचित् भावाय; शत्यः । 



हितीयपरक्स्णप् | 2 

प्रस्तुत (महा) पुरुष एव परः, तत् व्यतिरिक्ताः स- 
 वेऽप्यपराः इष्युक्वा $नन्तर मन्य त्. किञ्चित् वस्तु 
पर, माक्षप्रदञ्चेत्युक्तः प्रतिज्ञा हेत विरो- 

धनाऽसङ्गतत्वात्, “महान् भरमुवै सत्वस्यष प्रव- 
सेकः” (रवे ३।१२) इति, खहापुरुषस्य सत्वप्र- 

वतेकव्वेनाक्तेः, सत्वप्रवतको, विष्णरे वेत्यस्याऽथं- 
स्य, “अथ यो हवे खल् साविकांश्चः सोऽसौ अ- 
ह्यचारिणो योऽयं विष्णुः” (४ प्रपा° ५सं °)इति 
मेत्रायण्युपनिषत्सिद्धत्वात्, श्रीप॒रुषमुक्त नाराय- 
णाऽनुवाक प्रभृतयुक्त सवाननखादीनाम्, “स्वा 
ननरिरोभ्रीवः”” (शे ° ३।१ १ इसादिषुक्तेथ त- 
तपरकरणं नारायणपरम्, “तत्ता यदुत्तरतरम्” §- 

स्यत “तत्” शब्दः हेतुपरः, [यदा] “इदं पुण- 
मिति पृक्त परामशि परं वाः [शिव शब्दः, अ- 
वयवरक्त्या नारायण परः | 

(६) “द्र स्तारकमि'"टयादिषक्तं, न मोक्षप्रदत्वम.किन्त 
सानपदेष्टत्वम्, -स ना देवः भया स्मत्या स- 

१ “ततो हेतोः" इति दीपे (३।२।३०) (२) “तत” इति, “तेनेदं 
पूणैम्दुखषेण संत्रेम"" इति प्रथमा निरि जगत् गद्य इति जगत उचख- 

, ५ शः परः पुरूष. एवाऽमिधोयत शति कचित् माचायाः" दति श्रत 
केद्ा थं प०। 



| (4 वस्वी खरः 1 

युनदैतुं " (श ° 8।१ २) इयत्रोकतमपि ीनपरदस्व- 
मेव, “उगायोऽसमि हरौ स्मृतः” (हैरिवं *भ ० ८५। 
9) “दवरात् शान भरन्विष्छेत्, (मीस्सये * 
६७।६ १) इत्यादिषु अस्यं क्ीनोषदेषत्वं नाराय- 
ध्णेरंय मोक्षप्रदस्वडव सिम्, "तस्येव प्रसादेन 
विष्णुभक्तिं ¢) प्रजायते ̀  इत्युक्तरीत्या रेद्रो म- 

व्रद्धकति मुत्पादयेति, अत एव्र, रदरनकोर्धाणः नि- 

दैरितचि [स्याति | विबुधैः विष्णुभक्तिः अनू(नी)पमा 
(अनुक्तमा)। धासुदेवान्त॒ मरणं कस्पान्ते कुपितात् 
पुनः" इति रद्रविषये भगवदक्तिं भपेक्ितवान् । 

{७9 श्रीरुद्र स्वरित ्रश्रृ्तयोऽपि परव्वचिन्ह् जगत्कार- 

णते, मुमूकषूपास्यस्व, मोक्षप्रदरवा्य मावते, प्रब- 

कश्चुखन्तरविरोधत्, अग्निचयर्नादिषुः विनियुक्त- 
त्वाञ्च, न संद्रपरत्वपराः । 

(८) तस्मात् रदरस्यो धास्थखं मोक्षपरदस्वञ्च न घटते 

(टेते) । 

(९) कि, गये स्वव्ेरेथता वणौ विभराधाः कुखन- 
न्द्न । विकरमञु नवतेन्ते श्रीतिमासतेषु केशवः ` 

८७५।३) “व्रह्मचारी ग्रहुस्थाद्याः* १,५७१५} ४) “
त. 

स्मात् प्रियं ष्णस्य" (७५।१३) “येषामतु- 



हितीवपकरणय् । ३९ 

टिः पारक्ये” (७५।१४) “वेदाः प्रमाणं स्मृत- 
४" (७५।११) “परद्रव्येषु जात्यन्धाः; परदारे- 

ष्व॑पुंसकाः। परवादेषु ये भूकाः ते सव दयिता मम" 
(७ ६।२२) “श्रुतिस्मृव्यु दितन्धमंम्*(७ ६।२९) 
“श्रुतिस्स्पतिमेमेवाऽऽक्ञा” (७ ६।३ 9) “दिविधो 
शृतसर्गोऽयं दैव आसुर एवच। विष्णु मक्तिपरोदेवो 
विपरीत स्तथाऽऽसुरः"' (१ ° ९।७४) इति, श्री- 

विष्णुधमेवचनेः, “देयानां वहुमानित्वं मात्सर्य 
मम सत्किया | निन्दाऽनिन्दति शास्णां हरिभक्ति- 
रूपमा' ' इति वामनपुराणवचनेन, “सुरपति 
सुरे स्तदाभियुक्तः पञ्ुपति रप्यवविनीतशरत्यवगेः- 
शुरगुख्टढ भसादकतौरो हरिचरणो स्मरणाऽ(ता) 
ववगहेतुः" (९६) इति चसिक्षपुयण वचनेन, 
“विष्णुभक्ति समायुक्तान् श्रोतस्माते भवतंकान् ! 
प्रियो भवति यो दृष्टा वेष्मवो ऽसौ प्रकीर्तितः" 
{उत्त ४।६) इति रेदङ्ुवचनेन, “येचतेद्त्रिदो 

विभाः"” (समा* ३८।२ ३) “मदात्मा स्तु भां 
पथ" (मी » ९१ ३) इति मटुभारतवननास्याम्, 
अमबद्गकताः, सस्वप्रङूविक्यः, वैदिका; भद्द्रभ- 
शती दयथः सिदध, 4 



ड, तष्वदोखरः 

(१०) क्तौ स्तु, तमःप्रकतिकाः, अवैदिकाः मवन्ती- 

(११) 

(१२) 

तिचः खदम् । 

“वासुदेव परा यत्र वेदभागनुसारिणः । रद्रभ- 
क्ता खी बाह्याः मस्मोदूटन व्रिग्रहाः” (उत्त 
६।१७) इति, ठेङ्कवचनेन भस्मोदूलनं .सद्रम- 
क्तानां रक्षणमिति सिद्धस | 

भस्मोद्धटनञ्च, “तस्मात् सवेप्रयज्ञन भस्मोदूलन 
विग्रहाः । जटिनो मुण्डिनश्रैव नभ्ना नाना प्रका 
.(हा) रिणः (के ०प०३४।३ ०) “जटिखा मुण्डि- 
ता वाऽपि" इति, छेः महाभारतेच, नम्नत्वादि- 
धर्म सहचरितसेन कथनात्, “न भस्मकेश नख 
तुष कपाराऽमेष्या न्यधितिष्टेत्” (गोतमस्मू ०९ 
अ०९ सू्०) इति निषिद्ध द्रन्यसाहियन अ्रहणात्, 

भस्मनः अश्युद् द्रव्यत्वात्, “नम्र वाऽनुपनीतं वा 
विप्रं सपृष्ा प्रमादतः । ए्धिदौदशमिः स्नात्वा 
वासोभिस्तह शुध्यति"? “तस्मात् एतान्नरो नञ्ना- 
न् त्रयी संन्त्यागदूषितान् । सवेदा वजयेत् प्राज्ञः 
आङपस्पशेनादिषुः" (विष्णुपु ° ३।१८।५०) इति 
नग्नत्वादीनां वेदबाह्यत्वात् च, “श्रिपुण्डधारिणो 
निध्यै मस्मोदून तपराः । भविष्यध्वं त्रयीवा- 



(१३) 

(१४) 

(१५) 

दिनीयप्रकरणम । ४१ 

ह्याः मिथ्याज्ञान प्रलापिनः” (आदि °), "ऋुषी- 
(अ 

णाममायया सतैमिति सञ्चिन्य तत्रत् । राशा तान् 
जटामस्ममिथ्यावूत (मूत) परां स्तथा" (वा ° 
७ १।३ ९) ईइदयादित्यपुराण राहुपुराणवचनाभ्या- 
मपि वेदबाह्य लक्षण मित्युच्यले । 
एवे, वेदबाह्यलक्षण युक्त तामसपुरुष सेव्यत्वात्, 
अज्ञानादिकायेयुक्तत्वात्, देवत्वेन रुद्रस्य सङृत्स- 
त्वगुणे सत्यपि, “न तदस्ति पृथिव्यां वा" (गी- 
ता०१८।४ ०) इति, गुणन्रयवदयलेन तमोगुण- 
स्थाऽपि सत्वात्, तस्यच ब्रह्मादीनां सते ऽपि त- 
दपेक्षयाऽतिरायितववेनाऽवेक्षिततामसत्व व्यपदेश- 
स्य युक्तत्वात्, स्स्यच तामसपुरुषस्वेन सावेक्ष- 
त्वसृचक जटा चम वसनादि साधकधर्मयुक्त- 
लाच, सुद्रस्यो पास्यत्वादिकं न घटते । 
श्रीपुरुषसकत प्रक्रियया च नारायणस्य कारणत 
चिहानि, मुमुक्षुपास्यख मोक्षप्रदत्वानि (च) सि- 
द्ध्यन्ति | 
ननुचाऽस्या ऽसाधारण वाहनाऽयुधनाम स्मृतिषु 
अन्यतमसङ्कीतेनाऽभावात्, “ईशान पदसताच 
न नारायणपररमितिचत्, (तदनुपपन्नम्) सहस॒सी- 



म् त्वश्व रः 

षां (रुषः इत्यायुक्तेः, तानि बैतदसाधरारणा- 
नीति. नुरायणानुवाकिद्टत्वात्, छ्ीप्रदिल छि-- 
ङ्गात्, नारायणन्रतिक्रादक सुबारषपनिषदि, “पुर 
ष एव्रदम् * (६ खं) इति पुरषसुक्त वाक्येन नि- 
गमात्, आभतरेणि (णे) “वरेष्णव्मां धुरुषलुक्तम्” 
इतिवेष्णव महाशान्तिमन्त्रसेन विनियोगात्, ङा- 
म्दुग्ये, ““एषा वे वेस्णव्रीनाम संहिता” इत्यक्त 
म्रकत्समाराधनर्ूपकमारिष 7 षर. 
षिभिः र्रि्निमक्त (ऽय) स्वात्, पुरुषस्य हरेः सक्तं 
स्व्रग्यं पन्यं ग्रशस्करम्” (-श्ौनक्ृकस्पे) कति शौ- 
चकव्रचनत्, ब्रह षुष्रदेशेषु पुरुषराब्दप्रयोमात्, पु- 
रषं नारायग्रभ्निति समास्ययाच्र नारायणधरमिति 

, सिद्धम् । 
(१६) अत्रे दान छन्द नारायग्रब्दवत् नसंज्ञाम्- 

तः “अमृतत्व स्येशानः” इ्युक्ते, पुरुषदान्दभ 
तदिषये रूढः, न त्रेतनसामान्यवाचिखेच .भयुञ्य- 
ते, साट्पाद्पादिशब्दवत् सामान्यत्रिशेषोभयवा- 
ती मवति, मुण्डकोपनिषत् प्रभृदखनेकोपनिष्रदधिः, 
वुरुषः प्ण्डरीकामः (क्षः) (लङ्ग प०७०।९२) 
द्विद्योदशोभ्य सतततवेभ्यः सप्रतोऽयं पजनरत्रिशकः। 



(१७) 

(१८) 

द्वितीयमरकरणम् । ३१ 

पुरुषो वासुदेवश्च परमात्मेति चोच्यतेः' (भार ° 
शां °मो०३३९।२४) “विचात्तु पुरुषं परम्” (म- 
नु ° १२।१२२) इयादयुपवहणेः, “अथाऽतो म- 
हापुरूषस्याऽहरहः परिचयोविधि व्याख्यास्यामः 
(१।१) इति, बोधायन वचनेन, “परमः पुमानि- 
व पतिः पत्यः” इत्यवोचीन प्रसिद्धयाच पुरुष - 
व्दो नारायणपर इति सिद्धम् । 1 
“तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि” (ते ° 
१।२२) (दुरुषो वे रुद्रः" (त०१६।१) इयादि 
प्रदेशेषु रुद्रोऽपि पुरुषरब्देनोच्यते इतिचेत्, तत 
तत्र नामतया पुरुषशब्दो न प्रयुञ्यते, किन्तु न- 
मस्कायंत हेतुभूत परमातमप्रकारत्वहेतुक तिषु- 
रदहनपराक्रमादिगुणयोगप्रमृतिभिः प्रयुञ्यते । 
तथा चेवं, परत्वचिह्न जगत्कारणतव मुमु्षूपास्य- 
त्व मोक्षप्रदत्वाना मत्रे स्थितलात, “स्वे वेदा 
यत् पद् समामनन्ति“ (कटो ° १।२।१५) “सवे वेदा 
यत्रैकम्भवन्ति'' (यज ° आर०३।१ १ ) “वचसां 
वाव्यमु चतमम्ः' (जित० १।७) “यदछन्दसा मुषभो 
विश्वरूपः” (ते ° शिक्षा ० ४।१) इति वेदेनैव 'सव- 
प्रतिपाद्यो, नारायणः” इत्युक्तत्वात्, वेदै स्प 
५ 



तन्तवे खरः ! 

रहमे¶ वेयः" (गी ° १५।१५) इति "अहमेन वे- 
[क 

दप्रतिपा्चः इतिं तेनैवोक्तत्वात्, “नारायणपरा 
वदाः'* (माग०२।५६।२१५) वेदे रामायणे पुष्ये 
भारते भरतषमभ} आदौ मध्ये तथाऽन्ते च विष्णुः 

@ १५ सवत्र गीयते" (वि ० ०७०।१५०) “नमक 

वदन्यग्नि मरताऽन्य प्रजापतिम् । इन्दरमेकेऽप२- 
प्राण अपर ब्रह्म साश्वन्तम् | ” (मनु० ६२।१२३) 
इयवमुषिभिरुक्तत्यत्, ““जारोडथ सप्र दामि 

विचकबे, ऋ पुनः पुनः } इदसकं सुनिष्पन्नं ध्येयो 
रायणः सद!" (इविहृष्ससयु ° ३६।१ ०१, ना- 
ररि०्च ६४७७) "(तच जिङ्खालनात्पनां इतं 
भिः स्तरेतामुैः । तत्व्रमेकोा महायोगी ॐरिनारा- 
यणः प्रभुः (परः) (भारण्शां "मो ° ३४७।८९) 
(श्रुयतान्तु नरञ्याघर तरेदतरेदान्त निशयम् । यज्ञशो 
यज्ञपुरुषः पुण्डरीकाक्ष संनितः । तदिष्णुपरसं ब्र- 
ह्य यतो नाऽवतेते पुनः" (वि ०० ९९।२ ६) “दवि 
च्षारव् परम्ब्रह्म तवेद मिह् पठ्यते । वेदसिद्ान्त- 
मार्गेत तन्न जानन्ति माहुताः'' (वाराहं ७२।४)) 
“यतुदेतत् परमं वद्य वेद्शा्लष पस्यते । (भगं- 
वान् वासुदेवश्च कीन्यनेऽत सनातनः | सहि सस्य 



हिनयप्रक्स्भ्+ : ३५ 

म॒तञ्चेवर एविततं पुण्धमेवच) स दैवः पण्डरीकाक्षः 
स्वयं नारायणः परः (वारा ° ३९।१ ५) इति प्र 

माणतकंपुवेक् विचारकः [तैः] अयमेव परत- 
7, अ ५ ~ न ^ (ज 

त्वमिति निन्यूढत्वात्, तान्विनेव वबह्यविष्णु ष 
वेषु त्रिषु अधिकःकः इतति त्रिचायां {गच्छ 
ति भृगुम्प्रेषयित्वा परह्य, तत् गनेशम्याऽथ मू- 
नयो विस्मिता मुक्त सरायाः । मूस श्रदधुविष्णं 
यतः शान्तियेतोऽमयम्” (माग ० १ ०।८९।११५) 
इने शान्त्यादिगुगयोगेनाऽयमेवाऽश्येकः इति नि- 
'{तत्वाव, "(ज॒म्भितन्तु धनुदेष््ा शत्रं विष्णप्रा- 

ए (क १ 1 स (~ वि १4 

करमेः। अध्रिक मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणा स्तदा 
(रामा °बा ०७१५) ? ९) इनि द्वेः परीक्ापूत्रैकं नि- 
पीतभरकारस्य परङुरभमेणोक्तत्वात, स रुद्रसमीपं 
‹ सश्च) गच्वर{तस्मिन् |व्यानपर स्थित,त्वङ्कष्या- 
यसरीति” पृः, “यागीश्वरं जगन्नाथं विष्णुं जिष्णुं 
जगततिम् । पद्मनाम् विशाराक्षं चिन्तयामि ज- 

गदगुरूम्” इनि ` जयत् दनि विष्णुं ध्यायामी'"- 
ति तेनोक्तस्वात्, "“नः?३ एनस्नात् इति नेत्यन्य- 

१ जगत्पतिः जगन्सतामी, पतिनव्दश्च ^ एण रूढत्वात् न रक्षक 
वाची, तथाश्लति गोशब्दादीनाम छ उुवलप्त् मनुस्यत्वच्ाचक्त प्रस- 

क क्रि क 

ङः अत. रीोर्षिणि पातेदन्दः खड षत) 



ष्ठ तश््वश्चेखरः । 

त्यरभस्ति" (प्रइनो ० ९।३।६) “न तस्येशे कथन 

(ते १।९) “सव्यं सदं पुनः सत्यम्" (नारसि- 

9 ८।३३)““नारायण्धत् परो देवो न भृतो न भवि- 
ष्यति } एतत् रहस्यं वेदानां पुराणानाञ्च [सम्म- 
तम् | सत्तमः (वारा ०७३।४९) “न प्रमातुं म- 
हायोगी (महाबाहो) रक्यो भारत केशवः । परे- 

भ्यः परमेतस्मात् व्िश्वरूपात् न विद्यते" (भारते) 
इति एतस्मात् परभूता८:)न सन्ती' व्युकूवाचा- 
ऽयमेव सवेसमात् परः ॥ 

हितीयप्रकरणं समाप्तम् । 



तृतौयप्रकरणंम् ॥ 
कनन 

५ 

(१) अस्य सवरैऽप्यात्मानः, (सर्वात्मानः) सर्वप्रकार 
परतन्त्राः । 

(२) तेच देहादिषविरक्षणाः | 

(३) ननु, “स्थूलोऽहम् छृदोऽहम्” इति देहेऽहम्बुदि- 
भ्यवहार दशनात्, अहमथभूत आत्मा -देह एव, 
अनयो रहुम्बुटिव्यवहारयोरदेहाऽतिरिक्तो विषय 
इति न वक्तुं शक्यते, तस्य स्थौस्यादीना मधट- 
नात्, घटपटादीनामिव पार्थिवस्य शरीरस्य चैतन्यं 
न घटत इतिचेत्, "“मदज्क्तिवत्”” परिणाम विे- 
षेण घटते, ननु, बाख युव बद्ध शरीराणि अन्यो- 
ऽन्यं भिन्नानीति वक्तव्यम्, एकोहि (एकस) ष- 
रिणामभेदो न घटते, भदेतु बस्येऽनुभूतस्य यौवने 
स्मरणं नस्यात्, यदि स्यात् एकेनाऽनुभूत मन्यः 
स्मरेत, तत् न परयामः, अत्रतु स्प्रति जानीमः, 
तस्मात् आत्मदेहातिरिक्तः विलक्षणः स्यात् इति 
चेत् तत् अप्यनुपपन्नम्, शरीरभेदाऽभावात् , एक- 

वोर १ “पृथिव्यापस्तेजो बायुरिनि तत्वानि नेभ्यश्चलन्यं फिर चादि $्यो 
मदशक्तिवत्" शनिवादेस्पत्याः (सूत्र०)। 



581 तच््वक्षेखरः 

(प परिणामभेदो [हि] घटते, 'वास्वै- 
त सुखी भवामि, बालो ऽहुमव युकः 

॥ ^ 
~. # 

भवाम इति प्रय मेक्ञाभिः युवशरीरं पुरातनङ- 
( ० = न चेत् व्येऽनुभूतस्य यौवने- 

--स्मरणं नघटन्, स्प्तिप्रत्यभिज्ञयो हमर्थस्येव अहि, 

मर स एत्राऽयम्, दि परस्य जायमाना प्रयभिज्ञा 
अपि नबटत, प्रत्ययित्तः-ः। (:) देहाऽहिरिक्तो वि- 
श इति वक्तुं न दाक्यते, तस्य अचाक्षुषविषयत्वा- 
त्  मलयभिज्ञा धान्तिरिति क्लुं न शक्यते, दध- 
काऽमावात्, वियक्ल, स्मरणाऽनुप्पत्ति रूपथाधकम- 
स्वास्च, एवं देहे ऽहम्ब॒दधि() अनङ्खीकारे, विधिनिषे- 

ध८:) देहात्म गोमश्च). नन्निद्रखय शाखश्रवणादि- 
कञ्च नधटने, तस्मात् देह एव आत्मा भवितु महेति 
दति चत्, तत् अनुपपन्नम्, दहोऽनकाऽवयवस- 

ह्ातात्मक इति अयमर्थः सिः, तत्र सवेष म्- 
वयवानां चतन्ये सति अनेकचेतनोपरब्धिप्रसद्धः, 
अवयवाना मन्योऽन्य अविवादनियमः, तत्र मम- 
तावद्धि, भमलाव्यवहार् नघटेत । एकस्येव अव्र- 



तत्यप्रकररणप । ९ 

यरेय चेतन्यस्वौकरि, तस्य तिच्छरेऽवशवान्तर- 
ऽनुभूतस्य (अवरयवान्तरेण] स्मरणं नघटत, प- 

भादहम्बुदिव्यवरहारो, ममनावुदिव्यत्रहारोच न- 

स्याताम् । सवरारीरव्यापि सुखदु खाऽनुभवश्र नघ्- 
घटत । नाऽवयवसह्लतात्मकं शर।<म्. किन्तु अ- 
वयत्रि, तत्र चैतन्यमिति वक्तुं नशक्यत, उपल- 
खम्माउनुरण्दमःतत अपयतरि स्वीकारस्य अ- 
नुपत्नत्वान्, किञ्च, “वाख्दहाऽहम् मन्द्ञानः 
युव्रदहाऽहं बहुकज्ञानः, मम् रारीरम् ~ इति हरी- 

९3६१ यमाः जापमानाऽभेदप्रातपत्ति, भदव्यव्हा- 
र्व नघटताम्, `मम अप् मालाः इत्यत्रव 

- अगृख्यस्वं उ नगकयन, मृर्य॒त्व बाधकाऽनावर- 
त्, अथवा अंडुवुदधे सरीरसवर विषयः इति स्वी- 
कारेऽि श्रुते श्रु त्यथायत्तिभ्यां देह!ऽनिरिक्ता, देहा- 
न्तरषरिग्रहुयोग्यद्व आत्मा सिद्धः | 

(४) वाह्यद्दियाचिण नात्मा भवितुमहन्ति, एकमेव स- 
वेन्द्ियविषयाणि जानातीति उक्तः, [एकमेव सतरै- 
ज्ञानानीति वक्तव्यत्वात् | एत्र मनङ्गीकारे, “यो- 
ऽहमिममथं पदयामे; स एव्राऽहं सृहश्लामि' इति 
प्रतिसस्धानं नघटते | 



सुक तसस्वक्षे खरः 

(५) यरि, चध्युरेगऽऽत्मा, अन्धो रूपं न स्मरेत् । 

(६) यदि, श्रत्रमव अत्मा, बधिरः शब्द् न स्मरत. 

(७) एव मिन्दरियान्तरेष्क्पि दृष्टव्यम् । 
(८) अन्तः करणमपि नात्मा भवितु महति, स्मः 

(कतुः) स्मरणादिकायोणां करणतया कल्पितत्वात्, 
इदमेव स्मरतीति वक्तु न शक्यते, स्मरणस्य) क- 
रणाऽभावात्, करणमपि स्वयमेवेति न वक्तव्यम्, 
विसुद्धसात्, अन्यत् किंडिचव् करणमिद्युक्तो, तव 
 बाह्यकरणञ्चेत्, तव दन्यस्य स्मृतिने घटेत अन्तः 
करणञ्चेत् आत्मनो मनः इति नाम कृतं भवेत् अ- 
न्तःकरणमनपेक्षितञ्चेत्, इन्दरियाथसम्बन्धवेर- 
यामेव (सवै) ज्ञानमपि जयित, तस्मात् मनोऽपि 
नात्मा भवितु महति । 

(९) प्राणा अपि नात्मा भवितु मर्हन्ति, सक्ञतरूप- 
त्वात्, देहात्मपक्षोक्त दूषणानि अत्रापि तुल्यानि, 
(“निरस्तो देहचेतन्यमप्रतिषेधप्रकारतः । प्राणात्म- 
वादा न पृथक् प्रयोजयति दुषणम्'""आ०) 

(१०) ज्ञानमपि नात्मा भवितु महति, “मम ज्ञानं जातम्, 
नष्टमिति क्षणिकलेन आत्मध्मेतेन च भानात्, 
(ज्ञायमानत्वात् ङ °) 



तुतीयप्रकरणम् । ४१ 

(११, स्थिरभूतः कश्चन आत्मा अस्तीति, “रेुर्टवा- 
न् अहमेव अद्य पदयामिःः इति. प्रयभिज्ञयां 
सिद्धः 

(१२) "नविषया, निराश्रया च सवितं आत्मेति वक्तं नं 
रक्यते, तथाविध संविदोसम्भगत् | 

(१३) "ननु [च] [नहि ङ ° ] ज्ञानमात्मधर्मो भाप्तते, 
किन्तु, अन्तः करणमृताऽहङ्कारस्य धर्मो हि भा- 
सते, इति [न] वक्तुं शक्यते, दर्यत्वात् , परा- 
गथंत्वात्, (प्रछति)परिणामात्, जडत्वाच्च दै- 
हादौना मिव अहङ्कारस्य ज्ञाठरतवाऽसम्भवात् । 

(१४) ननु, चेतन्य सन्निधि मृरूक छायापत्तिवशात् 
ज्ञातरत्व सम्भवतीति चत, न सम्भवति. चेतन्य- 
यं ज्ञादत्ग ऽसम्मवात् । 

(१५)'ननुच, दपण जल खण्डानां, मुख चन्द्र गोखा- 
ऽभिन्यङ्ककतया तानि तत्तन्निष्ठतया इव चैतन्या- 
ऽभिग्यज्ञकतया अन्तःकरणस्य तत्तन्निषठतया भा- 
सत इति चेव, स्वयम्प्रकाशस्य आत्मनो जडभ्- 

क क क 

१ नु सवदे वेव्युक्तम्, इत्यादि (१।१।९) मघ्ये | 
२ “यदप्युक्तम् अविक्रियस्यात्मन'' इत्यादि (१।१।९) 
३ “जडस््ररूपस्य अदहङ्गारस्य' यादे, ६।१।१। 
 “अषद्कमरस्तु अनुभून'रिव्यादि १।९।१। 

क 

"० 



छ तश्वभेखर्ः । 

तारहङ्कारो व्यञ्जकं इत्युक्तिः शान्ताङ्गारः अदयं 

प्रकाङ्घायंति इत्युकितिरिव । 
(१६) पदरषणजरम् मुखन्नन्द्रयो नै व्यञ्जकम्, किन्तु, 

चाक्षुषतेजं; प्रतिफलनहेदः । 
(१७) `अभिन्यञ्जकं स्तु आछोकादि रेव | 
(१८)'जतेव्येकितनिष्ठतयां भानं व्यक्त्या कारतया । 
(१९) "किंञ्च, चेतन्याऽभिव्यङ्खधाऽहङ्कार स्तस्य (चैत- 

न्यस्य) घ्यञ्जको न मवति । 
(२०) आदित्य किरणौऽभिव्यङ्गयं(म्) कंरंतर्म् तं- 

हयज्ञकं पभ्यामः इति चेव, न करतरन्यज्ञकम्, 
किन्तु करणबाहुस्यहदुः । (१।१।१) 

(२१) सुध, मुक्तिदशायाञ्च अहमथीऽमावात् सोऽपि 
नात्मा भवतीति चेत, तत्राऽप्यस्ति, सुपो नास्ति, 
चेत, सुप्ोस्थितः, “पुव मह मिद् मकरवम्, इद् 
मशुणवम्, इदमन्वमवरम्" इति न परामृशेत्, मु- 
क्तिदशाया मात्मा नास्तीतिचेत्, आत्मनश एव 

१ “नच दपेणादि मुखादे रभिष्यञ्जक' हत्या, १।१॥११ 
२ “'अभिव्य॑ञ्जकस्तु इत्यादि, १।१।९) 
३ ““उयक्तेस्तु जानि राकारः इति तद्वाश्चयतया प्रतीतिः" १।१।१। 
छ “करिथचि अदद्ारा ऽखुभवयो.” इत्यादि १,६।९ अत्र भाभ्यवा- 

कृद्रान्येव( सव॑न्न) । 



(२२) 

८२३) 

(२४) 

(२५) 

वृतीथमरकरणप्र | ५३ 

माक्षःस्यात्, स्वनार मेध्य मोक्षोपायेऽधिकारि- 
विरहात्, मोक्षशाख्मम प्रमाणं स्यात् । 
` मत्तः सवे श्हं सर्व॑म्" (त्रि °पु ° १।१९।८५) 
जहमकः जथर मासम्” (अथ णन्खो) इति त- 

स्वज्ञानतन्ता, मुम॒क्षवः, “अह् मन्म (तं०््र° 
०।६) इति मुक्तः “यस्मात् क्षरमतीतं ऽहम्” 

(गाता० ११५।१८). “अह सात्मा गडि 
(गी ° १०।२०) “नत्ववाऽहम् (गी ०२। १२) 
अह छूत्स्नस्य“ (गी ०७६) इति परं बह्म च क् 
व्यपदिरयः । (१।१।१) 
यदि, अहमथस्य आत्मत्व महामतान्य 
हङ्कारः' (गी ° १३।१५) इति तस्य क्ेत्ाऽन्त- 

ई भावः कथ संघटत इतिचत्, अहङ्कारस्यैव तन्ना 
साहुमथस्य |. (१।१।१) 
अहङ्मरस्यः ज्षाखरषु हेयत्तयो क्ति रस्तिचेत्, ततर म- 
वरूपाऽङ्कारस्ये वोक्तिरिति, नाहमथः, अहङ्कार 
अपितु आत्मत्र, तस्मात्. आत्मा देहादिविलक्षणः, 
च तद्त् अनित्यः । (१।१।9) 
“न जायते प्रियते वा विपधित्"(कठो० १।२१ ८), 
'ज्ञाऽज्ञो. दो अजा, वरीशनीशो (श्र°१।८> 



शुष तश्व्वशेखरः 

“अजो नियः शाश्वतोऽयं पुराणः" (कठो ° १।३ 
१८, गीता० २।२०) “नित्यो नित्यानाम्" (कः 
ठो ० २।५।१३) इति उत्पत्ति विनाश दृन्यत्वे- 
नोक्तः, [“नात्माश्चुतेः'' (२।३।१८)| 

(२६) ननु, श्रजाधतिः प्रजा असुजत'' (यजु ०२।१) 
“सन्मूलाः” (छा ० ६।८।४) “यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते” (ते ° ° १।१) यतः प्रसूता ज- 
गतः ्रसूती तोयेनजीवान् भ्यससजं भूम्याम्” 

त° ४) इति उव्पत्ति विनाशो कथ्येत इति- 
चेत्, तत्रोक्तो देहसम्बन्धदेहूत्रियोगौ । 

(२७) यदि नियस्तदा सृष्टः प्राक् एकत्वाऽवघारणं न- 
घटत इति चेत्, एकत्वस्य नामरूपविभागाभाव- 

तया घटते, (२।३।१<८) 

(२८) संहारदश्ायाम् यदि आत्मा न स्यात्, तदा इश्व 
रस्यापादानलं नघटते, अकृताभ्यागम्, कृत वि- 
मरणाश्चाव.पि स्याताम् । 

(२९) अतो ऽऽत्मा नित्यः (अत आत्मनित्यतं स्वीक 
तव्यम् पा० ) 

१ अङृताभ्यागम. अहेतुकफलप्राप्ति , रतविप्रणाश. रतस्य क~ 
मणो निष्फ्रत्वम् । 



त॒तीयमरकरणष । द 

(३०) “अमृतक्षरं हरः'"* (श्वे १।१०) “आत्मा शुद्धो 
$क्लरः" (वि पु* २।१३।६७) ““एकं स्दैकम्” 
(वि पु० २।१२।४४) इत्युक्तेः देहादिवत् उप- 
चयाऽपचययो रनह्, एकरूपश्च भवृति । 

(३१) देहपस्मिणं इति पक्षः, “आल्मानि्िंकार, इतिं 
श्रुत्यावाधितः (२।२।३२ “एवञ्चेति । 

(३२) “स्थृोऽहम्, कृशोऽहम्, पादे मे वेदना, शिरमिमे 
सुखम्” इति प्रतिपत्तिश्च नसि यत इति चेत्, द- 
हाऽऽत्मश्रमात् युञ्यत, अनकशरीर्पसिग्रहकतृणां 

योगिनां स्वरूपस्य च हेथिव्यं प्रसज्यत । 
(३३) एतत् स्वरूपं तदत् नजडम्, किन्तु, “हवन्त & 

उयािः पुरुषः'* (ब् ° ६।३।७) “अन्नाय पुरूषः 

स्वयज्ञ्योति भवति" (ब् ° ६।३।१४) व्िज्ञानघ- 
नः” (क्०४।४।१२) “तच ज्ञानमयं व्यापि स्- 
रुषे मनुपमम् ” (वि णपु ° १।२२।४ २) इत्युक्त- 
प्रकारेण स्वयं प्रकाशम्भवति, (१।१।१) स्वय- 
प्रकाशत ज्ञान विनाऽपि स्वयमेव ज्ञयत्वम् । 

(३४) ननु, स्वरूपस्य नित्यत्वे स्वयमेव प्रकाशमनसेच 

१ हर इति भोक्ता निर्दिश्यत, प्रधान मास्मनो भोग्यत्वेन हस्त- 
तिर हरः 



१,६ तश्तवक्नेखरः । 

सुषुतावमि तत् ज्ञानं स्यात् इतिचेत्, कदा नभाति 
चत् उदवाधक्सायाम्, शृतावन्तङ्कारं सुखमस्रा- 
प्सम्' इति प्रयवमर्शोँ नस्यात्, (१।१।१ “एवं 
हि सुप्ाल्ितस्येयादि) 

(३५) ननु, अहं किमपि नाज्ञासिषम् इ्युक्तिप्रकारु क- 

(३२६) 

(३५) 

थमितिचत्, नान्ञासिष्रभियस्य मदव्यतिरिक्तं ना- 
ज्ञासिष् मिथः मामऽप्यहं नक्ञातवानिति बद्ती- 
ति चत्, मामपि न ज्ञातवानि यस्य शरीरविशिषठं 
मां न कञातव निस्यथः; स्वरूप प्रकाराऽभवे कदा 
अहमिति वक्तुं न शाक्यते, “अहं जह्माऽस्मि" 
(अय महम्दुरेमं पा०) इति इममर्थं श्रुति रप्यव- 
दत्, तदा विशद प्रतिभासमाव स्तमोगुणाऽभि- 
मवत् । 

मकार अनुकूलो स्वति, | “सुखमस्वाष्म् * 
इति प्रयभिक्तव अस्मिन् अथं प्रमाणम् । 
(ननु,) “इदानी सुखं यथोत्द्यते, तथाऽस्ाप्स- 

म्” इति तद (अस्या) थः इति न वक्तुं शक्यते, 
प्रतिपत्तिशरीरस्य तदाऽऽकरं विना, 'मध्युरमगाय- 
म्"* इतिवत्, विद्यमानत्वात् । 

१८यधा क्न्दमगनूकूम्म्रुर्मगायपर इति परामश वचनङ्यः। नहि 



तैतीयपकरयीच् । 4७ 

६३६) स्वरूपस्य अनन॒कृडववे प्रेमास्पदत्वं न घटते, “आ- 
अयवत् परयति कथित् एनम्" (ग ०२।२९) 
इत्यारिभे रयमथेः सिडः | 

(३९) *“आद्रे्ञ्वरति अयोतिर हमस्मि" (तै ०४।४ १) 
इत्युक्तप्रकारेण आत्मा ज्ञनाऽऽनन्दस्खूपो भवति। 

(धं ०) तावत्पयेन्तं विना ज्ञानाऽऽनन्दयो राश्रयश्च भवति 
(४ १) “अथयो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा मनसैतान् 

कामान् पदयन् रमते" (छा ° <1१२।५) “न 

पद्यः मुत्युस्पर्यति" (छा० ७।२६।२) “याऽयं 
विज्ञानमयः राणेष हयन्त्ज्योतिः पुरुषः” (वु 
६।३।७) “'विज्ञातारमर केन विजानीयात्” (बु 

६।५।१५) “जानायत्राऽयस्पुरषः “एषि द्रष्टा 
स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसथिता मन्ता बोद्धाकत वि- 
क्तानत्मा पुरुषः (प्रदनो ° ४।९) “"एवमेवाऽस्य 
परिद्रष्टुः' (प° ६।५) इत्यादि श्रुत्या, “इमम 
अहञ्जञनामी'ति प्रत्यक्षेण च ज्ञाता इत्ययमं- 
शः सिद्धः । 

तच्र यथेदानीं मान्द्यं माघुयैञ्च मवति, वथागङममायम् इ 
श्यथ. उपपद्यते, अपितु मतिमिःनसमकालत्षमव माच्यमाशु- 
येयो खूपपन्नम्, तद्वत् प्रष्ठकत्वसुखित्वे अपि स्वापसमकार्टाने 

ई 

श्त्ययः। 



द तन््वक्ेखरः 

(४२) एनम्भव्यक्षम्, “जानाल्येवाऽयस्पुरुषः” इति श्र- 
तिरप्यवदत् (२।३।२७, ““व्यतिरेको शेरधवंदिति.) 

(४३) ज्ञानमत्र॑मात्मा त क्षणिकम् इति पक्षे, “पूरवेचु- 
दृष्टमथै. ह्यद्य पभ्यामि ईति प्रतिसन्धानं नघट- 
ते, पूतरैदिनस्थितज्ञनिस्याऽमावात् अनित्य इति 
पक्षः, तथा विधस्य कस्यचित् ज्ञनंस्थाऽदरनात् 
निरस्तः, किञ्च, ज्ञानमात्रं यदात्मा, तदा देहा- 

त्मभ्रमो नघटते, देहस्य ज्ञातृत्वेन भ्रमात् “नहि 

विज्ञातुविज्ञाते विपरिलोपो तरि्ंते” (व ° ६।३- 
३०) “ज्ञाने वैराग्य मेश्र्यं घम मनुजेश्वरं । ̀ 
आल्मनोश्र्मभूतस्य नित्यमेतत् चतुष्टयम्” (वि- 
ष्णुध ° १०४।५८} इत्युक्तप्रकारेण ज्ञातुं नि- 
सखम् (२।३।१९) तथाचेत् उत्पत्ति्रिनाो इत्यु- 
क्तिः कथमितिचेत्,“ “सवै ह् पश्यः पदयतिः"(छा ० ७- 
२६।२) “सचाऽनन्याय कल्पते" (खे ° ६।५।९) 

इति मुक्तिदशायां सवेविषयकत्वेन कथनात्, सवे 
सक्षात्कारथोग्यतायां सत्यामपि, “यथा क्षत्रज्ञश- 
क्तिः सा वष्टिता नृप सवगा (त्रि ° पु० ६।७- 
६२) इत्युक्तप्रकारेण, कमेण सङ्कुचितम्, “ता- 
रतम्यनवतेते ! अप्राणिमस्सु सखस्पा सा स्थावरेषु 



(४४, 

(४५) 

ठृतीयप्रकरणम् । 5९ 

ततोऽधिकाः” (त्रि ° पु ° ६।७।६४) इत्युक्तप्रका- 
रेण, कमोनुगुणतारतम्यविशिष्ट(:), “तेनाऽस्य 
क्षरति प्रज्ञादुनेः पादादिवोदकम् ।', इत्युक्तप्रे- 
भ, द्वियहारा निगेत्य व्रिषयग्रहणसमर्थम्भव्रति, त- 
स्मात् प्रसरणादिकमादाय उत्यत्तिविनाशिकथनम्, 
एेक्येसति अनेकभानमपि तस्मात् एतच अजड, 
सङ्कोच विकासयोः, संयोगवियोगादीनाञ्च आश्र 
यत्वात् द्रव्यम् । 

ननु ज्ञानं निव्यद्रव्यं अजडञ्च यदि भवति, तदा 

सुषुप्तावपि किं न प्रकाशते, इति चेत्, तदानी 
ममानं तिराहितानां मणिप्रकारादीनामिव भरसर- 

णाऽमावात् सवस्य भगवदात्मकंत्वात् अनुकूरुत- 
येव भानेन एतत् आनन्दरूपं भवति । 
ननु तहिं इदानी विषशखरादीनि परतिकूलानि, च- 
न्दनकुसुमादीने अनुकूलानि, काष्टरष्टादीनि उ- 
वक्षाविषयाणे चेतानि खतन्त्राणि सन्तिच किं 
भान्ति इति चेत्, कमदेहाऽऽत्माभिमानादिभिः 
तथा भासन्ते, न स्वभावतया, खमावभेत्, क- 

दाचित् अनुक्लानि, चन्दनकुसुमादीनि काला- 
१ भयु: २।९९ 

॥५। 



५ © 

(४६) 
(४७), 

(४८) 

तश््वक्षखरः । 

न्तरे प्रतिकूलानि भान्ति (वस्तरकमेव दुःखाय सु- 
ख येप्यगमायच । कोपायच यत स्तस्मात् वस्तु 
वस्त्वात्मकं कुतः ! तदेव प्रीतये मृत्वा पुनदैःखा- 
य जायने] तदेत कोपायतत्तः प्रसादायच जायते | 
तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति नचकिञ्नचित् सुखात्म- 
कभ” (वि०यपु ° २।६।४७।४८) इति ऋषिरप्य- 
वदूत् तस्मात् ज्ञानस्य आनन्दत्वमेत्र स्वभौवम् । 
एवम्भूत ज्ञानवत मात्मानाऽऽनन्दित्वम् । 
एव म्मा ज्ञाता चत्, “यो विज्ञाने तिष्ठन्” 
(व ° ५।७।२२) “विज्ञाने यज्ञं तनुते” (तै° 
आ०५।१) इति क्लानशब्दाभ्यां कुतः कथनमि- 
तिचेत्त, (२।३।१९) ज्ञानेकनिरूपणीयः स्वयं प्र 
कारश्च भवतीति तथोच्यते, (तस्मात् ज्ञाना न- 
न्दीच मवति,) 

^तेन प्रद्योतेनैष अत्मा निष्कामति "(वु ° ६।४।२) 
इनि उत्कमणोक्तेः अणुपरिमाणः, (२।३।२०) 

उत्करान्ती्ुक्तिः शरीरवियाग पयैवसायित्वेनेवति- 
चत्, सा तथाचेत्, “ये बे केचाऽस्मात् रोकात्प्र- 
यन्ति चन्द्रमसमेव ते स्वे गच्छन्ति"*(कौषी० १।२) 
““तस्मात् रकात् पुन रेत्यस्मे लोकाय कर्मणे" 



(४९) 
(५०) 

नृतीयप्रङूरभप | ५.१ 

(घ * ६।४।६) इत्युक्तप्रकारेण मस्यामनी न घट- 

याताम्, (२।३।२१) “'एषाऽणुरत्मा"” (मुण्ड ° 

३।१।९) व्राङाग्र्चतभागस्य' (श ०५।९) इ- 

स्यादिमिः श्रनिर्न अणुरिति मुक्त कण्ठ मव्ररत्, 
(८२।३।२३). “हदि द्यचमात् ' (मदना ० ३।६) 

“हचन्तर्योतिः” (बु ° ३।६1.9) इत्युक्त्या अस्य 
स्थिति हदयप्ररेल्े, (२।३।२५) अत्मा अणुह्- 
दयघ्रदेशे वतेते चेत, तदा प्रणिपादादिषु सुखदुः- 
खानुभवो ञानन्याप्या घटते, (२३।२ ६) 
आत्ानश्चं अनेके । । 
सख दुःखच्छाहषद् निप्रत्या दंहूभदव, (अन्नः 

करणमभदन; 3) एतानि नियतानि भन्तीतिचत् 

(सङ्करपक्षः) तर्हि, सोभरि शरैर ५१ एतानि नि~ ` 
यतानि भवेयुः देहमेदः, (अन्तःकरणमेदश्च,); 
सुखादि भेदस्य यद्वि न हेतुः, तदा अन्मान्तरानु- 
सत म्धरिमन् जन्मनि न किं स्मरेत् इतिचेत, अ- 

स्मरणे सस्कारस्माऽनड्ाटा, नचा, (तहिं श- 

शीरान्तरे सुखदुःखस्पूयादि अभावा दय्रन्यत्- 
रर्स्यात् इातिचे्त, (तस्मिल्पि) एकशरीरऽपि स्प्रतिः 
ने षटते, एकञरेत, [अन्धवधिरादि व्यचस्थ।, वि 
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षमसुषटिदच नघटेयाताम्, इति (डः)पा °] बन्ध- 

मोक्षम्यवस्था, शिष्या ऽऽचायेव्यवस्था, विषमसुष्ट् 
न घटत्, वैषम्य नेधृण्यौ च प्रसस्येताम्, (सू° 
२।१।३४) “नित्यो नित्यानाम्” (श्च ° ६।१३) 
इति श्रुतिरपि अवदत्, इयं श्रुति रोफधिकमद्ं 
वदति, अन्यथा जीवाऽदेत (प्रतिपादक) श्रुति- 
भि. वरुन्ध्यात्, इति न वक्तुं शक्यते, (नवक्त- 
व्यम् पा०) तत्रोक्तं ` पकाराऽदैतम्,( इस्यथेः ङ° 
पा) “सद्ा पर्यन्ति" (साम० सं उत्त ° १८।१।५) 

शमम साधम्य मागताः” (गी०१४।२) इति मो- , 

क्षदशायामपि मेदोक्तेः न मेद् ओपाधिकः तस्मा- | 
त् आत्मानः अनेक इति सिद्धम् । 

(५१) “आत्मा शद्धः" (किं०पु०२। १ ३।६६) “ज्ञान- 
मयोाऽमलः'* (वि ० पु ° ६।५।७) ““उयाति अवेख- 
ति" (ते *उप० १।४ १) इत्युक्तप्रकारेण एते प- 
रिशडाः । | 

(५२) “यस्याऽस्मि, योऽहमस्मि" (यज्ञ ° आर ३।७ 
४७) ब्रह्माऽहमस्मि” (ते° १।४ १) “दासभूताः 

१ तस्वद्गयभ्याख्याने [१-म्र ४९-वा०] ब्रह्माद्वैतं, ओवादेतश्चति 
~ क्ाख्ग्रतिपाद्च मदधेलान्द्धविधमिस्यादिनोक्तम 
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(पञ्चरत्न) कप्णरध हि छते, (भरि "समा ° 
३८।२३) इत्यक्त्या एते मगव्च्छषभताः । 

(२३) “यस्याऽऽत्मा हारीरम्'* (माध्यन्दिनस्ञा °) “पु! 
प्राणिनः" (आपस्तम्बध्र० १ खे) “तत्स्व वे हरे 

(त° ° १।२२।८&) “ताने सवा 

तहपुः'' (वि ° पु० १।२२।८१५) “अपरेयं मित - 
सतवन्याम्"" (गी०७।५) इत्युक्टया इदञ्च शेषत्वं 
शरीरतया भवति । 

(५४) तथा चेवं आत्मानः( 9), देहे, १) न्द्रिय(२) भ- 
ल:(३) प्राण(४) धी(५)भ्योविलक्षणाः, स्वयं- 

प्रकाश्चः८१), आनन्दरूपाः(३). ज्ञानाऽऽनन्दा- 
$श्रयमूताः(४), नित्याः(५), अणवरः(&), षरि- 

द डाः(७), भगवत् शेषमूताश्र(<) भव्रन्ति | 
ठ्तीयप्रकरणम् समाप्तम् । 

न वतनन दन्यः 

०
०
 

१-कष्णस्य हि कत इनि कृष्यास्य शषयून अदं न्ह गत् य 
व.“ इतिगोतायाम्माष्यङ्क. [७ ४७ ] 



(१) 

(२) 

चतुथपृकृरणम् । 
क 

तेषां पुरुषाथः, “तें यथाः (मुदगलोप ०३) इ- 

त्यादि, “स्वन रूपेणाऽभिनिषपयते"(छा ° ८३।४)) 
इत्युक्तप्रकारण स्वरूपाऽव्रिमावपूवेकं, (४)४।१) 

नित्य निदोष निस्तीमा ऽऽन्दक, सविभूतिक सम- 

सतकल्याण गुणात्मक परमात्म याथात्म्याऽनुभ- 
बजनित प्रीतिकारित कैङ्कयैम् । 
ननु, केङ्क् दुःखरूपं रोके पद्याः, “सेवा ्- 
वृत्तिः व्याख्याता तस्मा ततां परिवजेयेत्” (म- 
नु ० ४।६) इति निषिद्ध भवति, कथन्तस्य षुर- 
षाथतरम् इतिचत्, रोके केङ्कयाणि सर्वाण्यपि ना- 
पुरुषाथीनि, प्रियतमव्रिषये, (कैङर्षस्य) पुरुषा 
तया दृ द्यमानतात्, “सेवा श्ववृत्ति" रिति नि- 
षिद्धा इतस्सवा, इममपुरुषाथे मिययमेशो ध्मि- 
ग्राहक प्रमाणन बाधितः, तत्पुरुषाथेव्वहेतुः, षा 
पारज्धम्, ““चुण्यपपि विधूय” ( मुण्डो ०३।२।३) 
त्युक्तत्वात् नेयं पापकायम्, स्वस्व यादशप्र- 
कार मनुसन्धत्ते, तदनुरूपो भवति, ' (इमं) पुरु- 
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षाथ(म्) इति सुरन्नतिथेगादिषु पद्रयामः, तस्मात् 
मुक्तोऽपि स्व शेषत्वेन अनुसन्धत्त इति कै कय॑ - 
स्थेव पुरुषाथः, तद्मयविरिक्त सपुरषार्थं मवति । 

(३) देहादि व्रिरक्षणव्वेन शब्दा्नुभवरा न पुरूषाथेः 
(चाकः) 

(४) परतन्ततेन स्वानुभवमात्रं न पुरुषाथः,(कैवस्यम्) 
(५) स्वरूपस्य नियचेन स्वरूपोच्छदन न पुरुषाथः, 

(सोगनादयः) 
(६) निखज्ञानादि गुणकत्वेन वैशेषिकक्ञानारिगुणवि- 

नारो न पुरुषाथेः, (नेयापिकादयः) 
(७) नेन, सखञ्चत् दुःखमिश्रं विना न तिष्ठति, इति बि- 

षसम्पृक्ताऽन्नवत् लयाञ्यामिति न वक्तुं शाक्यते, 
माक्षसुखस्य, “नरोगम् नोतदुःखम्”' (छा ०७। 
२६।२) इति दुखमिश्रलाऽमावात्, वुःखनिव्र- 
ततिनपुरुषाथों मवेत्, सुखरूपत्वाभावात्, तदं, दुः- 
खनिदृत्तो यत्नो न भवेदिति चेत्, दुःखस्याऽपि 
भरतिकूरत्वेन भवेत्, सुखादपि दुःखनिदत्तिरेव पु- 
रुषाथे इति यदि उच्यते, तदा दुःखमिश्रसुखसा- 
धन स्वाऽवरोहणं न घटत । 

८८) अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः, इति ̀ 
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(९) 

६५, 

तस््वक्षेखरः 

(गङ्करः) तस्य सुखरू्खाऽमावात्, सुखसाघन- 

मिति वक्तुं न शक्यते, ब्रह्मणः सुखाऽनङ्खगका- 
रात्, सुख ऽङ्गीकारे. बरह्म सविरेषं भवत् । 

उपाधितरियागो, मोक्ष इति पक्षोऽ (भास्करः)पि 
नक्षमते, सुश्छरूपत्वा ऽभावात्, तिरोहितसुखस्य 

(स््ररूपस्य पा ०) प्रकाश इति यदि उच्यते, तदा 

जीव्रसुखस्य प्रकाशः, उत ॒परसुखस्य प्रकाशः, 
जीवर सुखस्य प्रकारा इति न शक्यते वक्तुम्, 
जीवस्यः नाशात्, परसुखस्य प्रका इलयपि नवक्तुं 
शक्यते, तस्य॒तिरोधानाऽभावात्, उपाधिप्रदेशे 
सुखं निरोहित मिति यदुच्यते, तदा सवज्ञे न 
भवेत् | 
न स्वाभाविक मेदाऽभेदपक्षेऽ(यादवप्रकाशः)पि 
मोक्षः पुरुषाथः, मुक्तस्य बद्धेन भेदसद्धावा- 
त्, बद दुःखस्य मुक्तस्याऽप्रततेः, ईश्वरस्य जीवि- 
वेनाऽभदसद्धाव्रात्, ईश्वरो जीवदुःखं स्वदुःखत्वे- 
नाऽनुसन्धाघ सलयसङ्कस्पतन स्वयमेव निवारयेत्, 
तस्मात् आत्मनो मोक्षोपाया वरोहणे माभूत्, स- 

सवमुक्तिप्रसङ्गश्च । 
(५ 

(१.९) तस्मात् निदोष निरतिशयाऽऽनन्दरूपष परमात्म 
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चतुथे प्रकृरणघरू ! ५4७ 

केङ्कय मेव मोक्षः (समत०) 1. 
“तं यथा यथा पासते तथेव भवति” (मुद्ग्रलो- 
प०३) “पृथक् आत्मानं प्ररितार्च सत्वा जु- 
्टस्ततं॒स्तनाऽमृतत्वमति" (श्र० १।६) “एतत् 
साम गायन् आस्ते" (ते०म्? १०५) “किङ्करा 
ममं ते निदं भवन्ति निरुपद्रवाः (परमसं °) 
“आगच्छ वत्स भद्रन्ते पुण्डरूकमहामते (मद्रूप- 
धारि नियात्मा मम पारिष दाश्रयः)” (नारसि ° 
पु ०६४।१ १६) इत्यादीनि प्रमाणानि अनन्तानि । 
ननु," व्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति (मुण्डो ० ३।२।९) 
“यत्र त्वस्य सव मात्मेवा मृत्” (वृं ° ६।५।११५) 
““विभद्जनके ज्ञाने नाश मात्यन्तिकृङ्ते । आ- 
त्मनो ब्रह्मणो भेद मसन्तङः करिष्यति" (दश 
ना१०४, विण्पु०६।७।९४) परमात्मना भव्- 
सयभेदी'' (वि °पु०६।७।९३) इत्यादिभिमोक्षिद- 
शायाम रेक्यकथेनसति केङ्कयेवटनप्रकारः कथ- 
मिति चेत्, परमात्माऽऽत्मनो योगः परमां इ- 
तीष्यते । मिथ्येतदन्यत् द्रभ्यं हि नेति तदद्रव्यतां 
गतः? (वि णपु ० २।१ ४२७) इत्युक्तप्रकारेण हे- 

यप्रतिभटवस्तुचो, दहेययोग्यवस्तुनश्चैक्यकथनम् 
& 
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तच्छवशखरः । 

क, 

व्याहतम् स्टेक्यस्वीकेरे; “आत्मभावं नयत्यनं 

तद्म ध्याधिनं मुने । विकार्यं मात्मनः शक्या 
रोहमाकषेको यथाः (वि०पु ० ६।७।३ ०) ^नि- 
रञ्जनः परमं साम्य मुपेति ° (मुण्डो ° ३।१।३) “मम 
साधम्यं मागताः” (गी० १४।२) “तत् भावभाव 
मापन्न: (वि ° पु ° ६।.७।९ ३) इत्युक्तपरमात्म सा- 

धम्य न घटत, (सूगभा० १।१।१) “श्रह्म वेद् 
बह्येव भवति” (मुण्डो ° ३।२।९)इत्यत्रोक्त साध- 

म्यम्, (१।१।१) “ विष्णुरेव भूते” त्यत्ने (यज- 
षि °) व““वे"ति एतदिवेति मृत्वा (कूत्वा) “रह्म 
इतर भवतीत्यर्थः अवध्रारणार्थकत्वेऽपि अयमेवा- 
ऽः, “यत्र त्वस्येः'ति अत सर्वै परमात्सप्रकार- 
भूतामिति, साक्ञात्कारप्रकारं वदति, “व्रिभेदजन- 
क'°““परमात्मना | मवलयभदी त्यत्र देवादिरूप- 
भेदो नास्तीत्यथः ““देवादिभेदे विध्वस्त" (वि 
प०२।१४।३ ३) इतीदं कण्ठाक्तम्, (१।१।१) 
ननु, किङ्करश्वेत् “स ॒स्वराङ्मवति'" (छा ०७ 
२५।२) इत्युक्त स्वातन्त्यघटनप्रकारः कथमिति- 
चेत्, स्वराडि"त्यस्य कमेवरयो न मवति इत्यथः, 
एव्रञ्त्, “साभ्यघटनप्रकारः, कथमिति चेत्, “सा- 
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स्यम्मोगमात्रे, (४।४।२ १) सायुज्यमुक्त्युक्तिश्च 
अस्येवम्, न सवधा साधर्म्यम्, जगदव्यापाराऽमा- 
वात्, (४।४।१७) जमन्नियमनादीनि न् सम्ति- 
चेत्, मोगसाम्यवटनप्रकारः कथमिति चत्, ते- 
षामुमयोरपि साम्येन अनुकूलतया प्रकारानात् 
घटते, “अरारीरं वा वकस्तन्तं न परियाप्रिये स्प- 
दतः" (छा <।१२।१) इत्युक्तप्रकारेण शरीर- 
शून्यस्य कैङ्य न घटत इति चेत्, (४।४।१०) 
«स एकधाःमत्रति, हिधा भति" (छा०७।२६।२) 
इति स शरीर इति कथनात् घटते,(४।४।१ ११३) 

(जनन स शरीरत्वं सिद्धम् पा ° )"अशरीरम्इति 

कमेकरतर्रीरमस्य नेत्यथः, “नं ह वे शारीरस्य 
सतः प्रियाऽप्रिययोरपहूतिरस्ति" (छा०८।१२।१) 
इति, रारीरविशिष्टशेत्, सुखदुःखे किं न म्- 
वत इति. चेत्, तत्रोक्तं कमेक तशररिम्, । शरीरञे- 
त् कमेक्रलमेव भवत्तीति वक्तुं न सक्यते, भग- 
वत् विग्रहस्य, कमेक्कत्वाऽमावात्, तस्य. सवशा- 
कितवेन, सत्यसङ्कल्पत्वेन ताद राशङ्धीर सम्भवेऽपि 

अस्थ तन्न घटत इतिं न व्रक्तव्यम्ः, तत् सङ्कत्पनः 

अस्याऽपि तदषटनात्, स्द्कस्पादेवाऽस्य पितरः 



&० 

१५) 

१६) 

तन्यशेरः 

समुत्तिष्ठन्ति” (छा०८।९।१) इति, सलयसङ्ख- 

स्वेन कथनात् अस्य सङ्क्पादपि शारीरं घटते (सू° 

४।४।८।९) अनेन स शरीरख मपि सिध्द, देश्वर- 

स्थ सत्यसङ्कल्पत्वेन पुनरात्रत्तिरपि घटेतेति चत्, 
(तन्न घटते -पा ०) “्रियोहि क्ञानिनोऽव्यथम्? 
(गी ०७।१७) “शस महात्मा सुदुमः” (गी° 
७।१९) इति वक्तुरीश्वरस्येतत्ससरणाऽघटनात्, 

संसारहेतुमूतकमेणां निरवशेषनिचत्ते(श्च);, “नच 
(स) पमरावत्तेतेः (छा ० ८।१५।१) “इमे मा- 
नवमावर्तै नावतैन्ते” (छा ०४।९१५।६) (“मा 
मुपेत्य पुनजेन्म दुखार्यभशाश्चतम् । नाप्नु- 
वन्ति महात्मानः संसिद्धं परमाङ्गतिम्” (गी ° 
८।१५) “मा मुपेत्य तुकन्तेय युनज॑न्म न विद्य- 
ते (गी ° ८।9 ६) इत्युक्तेश्च, पुनराव्रततिप्रसङग 
एव नास्ति (४।२।२२् सूत्राथः) । 
तस्मात् सविभूतिकसमस्तकस्याणगुणोत्वकप- 

रमात्मयाथात्म्याऽनुभव्रजनितप्रीत्िकारितकैङ्कयेमेत 
(परमः) पुरुषाथेः । 
एतव्युरुषाथसप प्रतिबन्धकः सन्, एवं परमा- 
त्मयाथात्म्याऽनुमवेन, निरतिरायाऽ ईनन्दयोस्य अ- 
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त्मा, दैश्वरीयस्वरूपरूपगुण व्रिमूतिचेष्टतानि, स्व- 

स्वरूपयाथातम्यञ्च अज्ञात्वा, स्वस्वरूपविपरीतेषु 

क्षणक्षरणस्वमावत्वादि(हेय)घमेविरिष्टष्, नानावि- 
धदेहेषु आत्मबुद्धिः कता, देहानुबन्धिनो भग- 
वदीयाश्च सन्तो गृह्षेत्ररामादीन् आत्मीयान्, 
तान् भगव्रदीयता $ऽकारेण विना, स्वातन्त्येण 

भोग्या श्च ज्ञाता तछ्धामाऽनुकूटेषु सम(:) तस्पर- 
तिकूठेषु देषञ्च त्वा, (त्रिधाय ङ पा०) 
सद्धाभसाधनेषु परस्तान्रपरहि साद्वतान्तरभज- 
नषु अन्वीय, तेन नानाव्रिधक्शरीराणि परिगृह्य वा- 
ल्ययौवनवार्थक्यादि अवस्थासु, आध्यातिमिकादि- 
तापत्रयतप्तः, मरणदशायां याम्यकिङ्करपीडितः, 
दुःखन शरिराणि विहाय, यातनाररीरेषु प्रविश्य, 
रोरादि नरकान् गत्वा, नानाविषदुःखान् अ- 
नुभूय, धूमराज्यपरपक्षदक्षिणाऽयन पिद्रलोका- 

काराचन्द्रक्रमेण उपरितनलोकेषु गत्वा, नार- 

किदर्शननैरन्त्येणाऽधिकदुःखाऽनुमवेन, असुर- 
राक्षसपीडया, पतनमयेन च दुःखबहुखानि सुखा- 

नि अनुभूय, युप्जन्यष्थिवीपुरुषयोषित्स्थानपु ना- 

नात्रिघद्ःखानि चक्रनमिक्रमेण यथाऽनुमवति तूथा 



६२ 

(१७) 

तश्स्वक्षेखरः । 

करोति कमेसम्बन्धः ४ 
“अनृतेन हि प्रत्यूढाः" (छा ° <।३।२) ““तुस्मिन् 

च अन्ये(न्यो) मायया स्चिरुदढः'' (च ° ४।९) 

“मम माया दुरत्यया” (गी ° ७१४६) “वस्त- 

स्ति किंम्" (व्रि० पुग २।१२।४ १) “महीषट- 
खम्'* (वि ° २।१२।४२) “तस्मात् न विज्ञान 

मनेऽस्ति किञ्चत्"' (वि० २।१२।४३.) “शानं 

विद्धम्" (व्रि २।१२।४४) “सद्धाव एवम्” 

(विम, , ९१) इती श्रुताकतहासपुराणषु अ- 

नृत-माया-[ अन्यथाखम् ]-नास्ति- असलयमित्यादि- 

भिः राब्दैः कथनात् मिथ्याभूतं अज्ञानः बन्धह- 
सुः बन्धश्च मिभ्यामृतं इति केचनः अभिदधुः, (- 

कराकयोः) तदनुपपन्नम्, तत्रं प्रमाणाऽमाव्रात, 
अनेकप्रमाणबाधितत्वांच “अनतः? शब्देन कथ्य- 

मानं ससारकफरहतुमत कम । ऋऋ्ततर मन 

तम् ऋतम् कमफलम् ""ऋतं पिबन्ता (कठा० 

१।३।१) इत्युक्तेः “एतं ब्रह्म खाक न विन्दन्ति 

अनंतन टि प्रव्यढाः (छा० <।३।२) इत्यक्त 

''अनतःमिव्युच्यमानं मगवस्माित्रिरोधि कम .मा- 
'* इत्युच्यमाना प्रकृतिः “भमायान्तु प्रदत्त व्रि- 
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दयात्" (श्वे ४।१०) इत्युक्तेः प्रकूतिमायस्यु- 

च्यते, विचित्रकायेकरणात् | “वस्त्वस्ति कि”*मि- 
या्छोकेः, विनाज्ञः कथ्यते, न मिथ्यात्वम् 

मिथ्याभूलञ्चत् शक्तिकारजतमिव, रञ्जुसपे इव 
वाधितं मवेत् “मृत्तिकेदयेव सम्” (छा ६।१- 
९)^“सर्वं मे तत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः 
(गी° १०।१४) “काटस्य हि च मृलयाश्च जङ्ग- 

मस्थावरस्य च । ईशते भगवानेकः सलयमतत् 
व्रवीमि ते ̀ (मार० उन्या ° ६७।१२) “सलं सयं 
पुनः सत्यमुद्ूस्य भुज मुच्यते । वेदशाखरात् पर 
नास्ति न दैवं केशवात् परम्” (चृसिह पु १८। 
३३) इत्यादि प्रमाणेश्च विरुध्येत । तस्मात् बन्धो 
बन्धहेतु पारमाथः । 

(१८) “तच्वमसि ̀  (छा ° ६।८७) “अयमात्मा ब् 
ह्य ̀ (बु° ६।४५) इति ब्रह्मणो जीवस्य च 
तदारम्यकथनात् ब्ह्येव्र संसरति इति उक्तिरपि 
असङ्खता, बह्म नित्यनिदाषे, समस्तकस्याणगु- 
णात्मकं, जीवात् विलक्षण, मिति कथयद्धिः, “अ- 
पहत पाप्मा” (का० ८।१।५) “यः सवेज्ञः ̀  
(मुण्डो १।१।१०) “शृथक् आत्मानम्" (श्र- 



24 तन्त्वश् सरः । 

ता० १।६) इत्यादिलाञेविंरोधात्, “तत् ठै 
मसि” इत्यादि वाक्यषु रारीरशरीरिभावे वदति 
तस्मात् , “तस्मिन् चान्यः “तयोरन्यः पिप्पल 
स्वाहत्ति " पुण्ड ३।१।१) । इश्वर) प्रेरितः 
इत्युक्टप्रकारेण जीवः संसरति । 

(१९) इतः परं बन्धनिवृच्युपायः, न्यास-त्याग-निक्षेष- 
शरणागत्यादिशन्द्वाच्यं सत्यवचनादिधमेवत् स- 
वौ ऽधिकार परमात्मप्रपदनम् । (३।३।५६)। तच 
.मगवदीज्ञातिवतननिवृत्ति(:), भगवदानुकूल्य- स- 
वरावितत्वाऽनुसन्धानप्रभ्रति- सहितः, याज्व्नाग- 
मो, विजुम्मरूपज्ञानव्रिशेषः। तत्र ज्ञेयाकार ईश्च- 

रस्य निरपेक्षसाधनम् क्ञानाकारो व्यवसायात्म- 

कत्वम् । एतच्च शाखा्थात् सकरत्कतव्यम् “मु - 
मक्र शरण महं प्रपद्ये" (श्वे ° ६।१८) ^^त- 
स्मात् न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः'" (ते° 
५०)) “त्वामेव शरणं प्राप्य (जित० १।४) 

““अहमीस्म अपराधानाम् ` (अहिवध्न सं ° ३६. 
३४) ““अनन्यसाष्ये स्वामीष्ट" (विष्वक्सन ०) 
“यत् येन कामकामेन" (अहि ° सं° ३६।२९) 
“भयानि निश्रयसाथौनि चादितानि तपांसि वे । तेषां 
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न्तु तपसां न्यासं अतिरिक्तं तपः श्रुतम्" (अहि ° 
सं० ३६।४०) “"भव शरणम्” (वि ° पु° ३- 
७।३२) ““सक्रत् एव प्रपन्नाय” (रामाय० युद ० 
१८।२४) “मामकं शरणं वृजः' (गी० १८।६०) 

इत्यादीनि अत्र॒ प्रमाणानि एतदधिकारिणः 

परमप्राप्यतुष्णा, प्राप्यान्तरैतष्ण्य, मगवदौ- 
दायगुणाऽध्यवसायवरिशिष्टाः, अस्य चाङ्गमाकि- 
श्न्यम, अस्य चाऽधकारी प्रपत्यन॒ष्ठानाऽनन्तर- 
मेव मोक्षो मे भूयात् इति स्थितश्ेत, तदैव फलं 
भवति, उपायस्य तदेव निष्पत्तेः, ‹ 'साभ्यभक्तिस्त 

सा हन्त्री प्रारब्धस्याऽपि भूयसी" (पाञ्चरत्रे) 
इति प्रारब्धस्याऽपि नाशाच्च । तदमाव्रदशा- 
याम्, “मा शुचः” इ्युक्तिनै घटते, एवमातौ स- 
त्यामपि केषाञ्चित् स्थितिः ईइश्रेच्छया, तस्य प्र- 
योजनम् संसारिसंरक्षणविग्रहाऽनुभवप्रभृतिका- 

नि, प्रपत्युत्तरकारेऽपि संसारे सङ्गाऽनुदृ्तिथेत् 
सङद्धनिदृत्तिपयन्तं स्थापयति, तदं दुःखांशापनो- 
द्नाभावः किं निबन्धन इति चेत्, द्रस्य दहित- 
परत्वेन वैराग्यजननार्थ स्थापयति । 

(२०) इदञ्च न स्ातत्येणेव कायेकारणमिति, किन्तु 
९, 



दद तन्वक्षखरः । 

भक्तियोगमुत्पाय कायै करोति, भक्तिर, “भ 
क्त्या त्वनन्यया (गी ° १ १।५४) “यं एव एषं 

वृणते" (मुण्ड ° ३।२।३) “भजतां प्रीतिपूवेकम्"' 
(गी०१०।१०) “ग्रिण हि ज्ञानिनः" (गी०७ 
१७) इत्युक्तप्रकोरेण, स्मतेव्यविषयस्य प्रियत- 
मेन स्वयमपि अत्यथंप्रियो, मावनाप्रकर्षेण, 
“तस्मिन् दुष्टे" (मुण्ड ०।२।२।९) “आत्मा वा 
डरे द्रष्टव्यः” (वबु ° ६।५।६] इत्यु्छम्रकारेण भरय- 

क्षसमामाकारः, शश्ुवा स्मृतिः (छ ० ८।२६।२) 
इत्युक्तप्रकारेणाऽविच्छिन्नस्मृतिरूपश्च भ्यानविशे- 
धः । (व्र० सू ०४।१।१) इदञ्च प्रतिदिनमभ्या- 
साऽतिशयेन । “स॒ खल्॑एवं वतैयन् यावद्(- 
युषम् ब्रह्मरोकमभमिसम्पद्यते” (छा ० <।११५।१) 
इत्युक्तप्रकारेण आप्रयाणमननुद्रत्ता चेत्, काय- 
कारिणी न भवति । (४।१।१२) एवं भूतध्यान- 

निष्पत्तिः, “धज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति" (ब ° ६।४।२२) “यज्ञदानतपः- 
कमे न दयाञ्यम् (मी० १८।५) ““खकमेणा तम- 
भ्य्च्य (गी०१८।४६) इत्युक्तप्रकारेण भगव- 

त्समाराघनरूपेण, फटाऽभिसन्धिविधुरेण, नित्य- 



(२१) 
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नेमित्तिककमौऽनुष्ठानेन, “शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिश्चुः समादितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं 
पष्येत्* (वु ° ६।४।२३ इत्युक्तश्षमदमादिभि- 
श । (२।४।२६।२७) [अनेन] उक्तकमोऽ- 
ुठानेन, “धर्मेण पपमपनुदति #॥ ते ०५०अब्०} 
इत्युक्तरोत्या पुण्यपापे नश्यतः, तेन रजस्तमसते 
मेस्त(नत)शिरसो; सत्वमुदूतं भवति, तेन ध्यानं 
निष्पन्नं भवति, (३।४।३५) 

एवमव्यवदहितं म्यवहितञ्च परमा॑मप्रपदनमेव 
प्रतिबन्धकनिवतेकम् । 

केचन, “तत् समस्या"दिवाक्यजन्यवाक्या्थं- 
ज्ञानमेव उपायमाहुः, (खङ्कराचायोः) तत् अनु- 
पपन्नम्, ष्यानादिवरिधीनां वेय्यथ्येभसङ्गाव, अन- 
न्तरं मुक्तखप्रसङ्गाश्च, मुक्तथेत् अस्य सुखदुः- 
खाऽनुभवो न भवेत्, ज्ञान(मात)मविधेयमपि 
भवेत् । 
(केकय)जनकादीनाम् कमेनिष्ठत्वात्, “कुवेन्ने- 

= 

१ (० ० 

वेह कमणि जिजीविषेत् शतं समाः" (ईशावा० 
त 

२) इति यावजीवं कमोऽनुष्ठानकथनाच्च क- 
मैव पुरुषा्रसाधकम्, तस्य च कर्मणो नुष्ठा- 



&८ त॒श्त्वश्षेखरः । 

नदशषायाम्, देदातिरिक्तस्य आत्मनो ज्ञेयलात् , 

ज्ञानं तदङ्गमिति केचन अभिदधुः, (माद्परना- 

करादयः) (३४19) तत् अप्यनुपपन्नम्, (३- 

।८) “किमथ वयं यद्षयामह ̀  इति ज्ञानवतः क- 

सत्यागदशनात्, (३।४।९) अग्निहात्रदरप।ण- 

मासादिग्ान्यानाम्, ऊध्वरतसा, ब्रद्यानष्ठात्पत्तः, 

(३।९।१७) “किं प्रजया कारष्याम ̀  (व ०) 

रक्तस्य गाहैर्थ्यव्यागसद्धावात, (३।४।१ ५) 

"क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि" (मुण्ड० २।२।५)इति 

विद्यया पण्यपापयोनीशोत्पत्ते्, (३।४।६) वि- 

दयायाः कमौङ्गत्वाऽमाव्रात् । वियानष्ठः कमाऽनु- 

तिष्ठति इव्येतत् किमेति चत्, विस्तरा क~ 

मणोऽङ्गत्वात् अनुतिष्ठति, यावज्ञीवकमाऽनुष्टा- 

नकथनञ्च् अविरक्तानाम्, (३।४।१५ भा०) 

(२४) ज्ञानकमेसमुच्चय उपाय इति पक्षोऽप्यनुप- 

पन्नः, (याद्वप्रकाञशचः) “अवि्या मत्य तीव” 

(इशा०१ १) "यज्ञेन दनेने'"ति कभमेणो ज्ञान- 

(विद्या)विेषतवेन विनियोगात् । 

(२५) ननु प्रपत्ति; स्वतन्त्रोपायश्ेत्, “नान्यः पन्था 

(शच ० ३।८) इति भक्ति व्रिना उपाया नास्तीच्य- 



चतुयेमकरणम् । ६९ 

नेन किं न विरुध्येतेति चेत्, प्रपत्तेरपि ज्ञान- 
विशेषेन न विरुध्येत, गुरु रष्वाधिकद्पघ- 

ठनप्रकारः कथमिति. चेत्, “उपायः सुकरः 

सोऽये दुष्करभ्व मतो ममे”"(विष्वक् ०सं ° ति अ- 

ध्यवसायगौरतरेण प्रपत्तरपि गुरुत्वात् घटते, - 
धसे ऽपि भक्यङ्कृष कमस (कतैव्येषु कर्मसु) शा- 

खभिदेन, वणोश्रमभेदेन च गुरुखघूपाय(घुभाव) 

सद्धवऽपि विकव्पघटनामिवाऽत्राऽपि विकस्पा 

घटते, उपायान्तरनिषेधः, [गुरुलपुत्रिकस्पो | अ- 
्गाऽ ङ्गिमावः, विषयभेद, अधिकारिमदप्रभृति- 
तो घटेत । 

(२६) (१)अखिरभुवनजन्मस्थममङ्गदिरीरस्य, विधि- 

शिवकशषतमखध्रमुखनि।खर्देवतानिवाहकस्य,- 

(प्रथमप्रकरणस्पाथः सक्तिः) 

(२) मुमृक्षुपास्यस्य, मोक्षप्रदस्य, श्रीमन्नारायणस्य- 

(२ प्रकरण०) 

(३) देदेन्द्रियादि्िखक्षणाः, सर्वेऽप्यात्मानः, स- 

बप्रकारपरतन्त्राः । (३ प्रकर °) 
(४) तेषां खरूपाऽनुगृणपुरषाथः, सकर्बाह्यकु- 

दृ्िवृष्टमोक्षविलृक्षणपरमात्मकेङ्कय््, तत् मर- 
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निवेदनम् । 
इह॒ खल समधिकटोमुषीविभवश्चाकिभिर्य्याप्यरः ङ्क्रियमाणे 

भरनखण्ड तेस्तेराचयि* परिवर्तेषु पर' शतेषु मतप्रमेदृषु सवोौ- 
नूचानतया बहुनरवादिवरेण्यसमुपन्चंहितत्वन चिद्धद परिमोषेणं 
च समु्ननात्तमाङ्ग मध्व-शङ्कर-रामादुजाभिघानाम।चायौणां खी- 
यतया ख्यात दैनाद्धैनविंशिष्ठदवैतशब्दामिरुप्यं मतत्रयमेव । 
अन्यषु केषां चिद्धल्टमादिखीकृतानां नैतादृशी चिश्ेषोद्धतिभी- 
स्कर-भगव्र्यादवप्रकाणाद्ौनाममिमताना शवाजुयापिविखोषप पवेति 
नेतद निशदं विश्द्धियाम् । 

तच्र विशिष्टाद्धेतमतखरूपं कतिपरैरे् श्व्दैरमिरूपयन तत्वत्र- 
यचुटुकसग्रहाभिधानो प्रन्थो बभु-सूनामल्यन्तोपकारक इत्यमुं 
भुद(चठं इवृरदाखया हर्द सयुत्तन् चरतां मुद्रणयम्य सस्रत 

तदु {भिमतमपरत्यम् । 
अस्य च भ्नन्थस्य प्रणेना परःशतं वापि पर.सदस्ं ग्रन्थान् निर्म- 

तचो छाकोत्तरपाण्डितीश्रभावपराङ्कतपर वरद् विभवस्य श्रीमङेडःर- 
नाव बेद्ान्ताच।येस्यान्वथः पुत्र वरदन(थ कुमाष्वदान्ताचाये | 

अयच "अङ्कुख्दटेश विचर्मा कुरु परवादिनेजये शङ्काम् । 
स्वीकुरु मम मनमक व्याङख मे वन्स निखिरतन्त्राणः इति 
पितुराक्ञामयुसर्न जिगायासंख्यातान् विमनान् व्याचकार च 
प्रायः सकरानेव शआ्रीमदेडूःरनाथस्य,.्रन्यःनिति सवषां समधिको- 
सिन्नादसो द्राविडाना श्रीसंप्रदायायचुगानाम् । 

पष(पि निषन्यो वेदन्ताचायण इविडभाषया प्रणीनस्य क- 
स्य{चद्भ-थस्यालुचाय्ये्बात स्फुटमदरेव त्रन्थान्ते। 

तू।प्परनामक काञ्चीपुरपरसरप्रद् शे च्रयोदगे वक्रमा्दीये श- 
तक वचेदान्नाचयस्यतज्ञनकस्य तिरत तत पवास्याप देच 

कारो सुक्ञानौ । 
अस्य च मुद्गो महमदोपाध्यायश्चीराममिश्चताखि्णां सक्रा- 

शाद् धिगतं देचाक्चर्सखुखिनं प्रायःदटुद्धमेकमेव पुस्तकमाध्रारीभूतम 
तद जुसारण निवर्तिते चास्य मुद्रणे मरदौयदण्दोषान्मुद्राखयपुर- 
घ।गां प्रमाद्द्धा यत्र कचिदद्युद्धजाना नां मषेयिष्यन्ति सहजसु- 
हदो महात्मान दति विश्वसिमि । 

दाति निवेग्यिता 
अ{चवय-नद्नधसखामा। 



भीहयन्रीवाय नमः । 
नमः परभषष्श्यः । 

कुमारषेदान्ताचार्यश्रीम्द्ररदगुरुषिर चितः 

तचखत्रयचुटुकसंग्रह्ः ! 

परथमप्रकस्याम्। । 

ध्रीमन्नय्यन्तसिद्धान्तगुरुपुत्रेण वण्यते । 
सत्वोत्तरप्रसादार्थं तत्त्वनयनिरूपणम् ॥ ९॥ 
यतिपतिमतनिष्ान्पायुनार्यप्रबन्धे- 
रथिगतपरमाथानाल्िकान् भ्रीणयिष्यर् । 
चिदचिदधिपतीनां चिन्तनाय प्रबन्धं 
व्यतनुत वरदाय; सवेतन्नस्वतन्ब; ॥ २ ॥ 

श्रीमतो नारायणस्य चरणबुपायत्वेनोपेयत्वेन चाधि 
गेच्छता प्रथमं भरदलयाखथ्रमादिनिदस्यर्थे तच्वत्रयनिरूपणं क- 
तैस्यमव । तनवजयमिति अचेतनद्रव्यं जीव ईश्वरश्चेति क- 
थ्यते ॥ तन्न तन्तवमिति प्रामाणिकं वस्व भिधीयते । तच द्विविधं 
द्रग्यमद्रव्ये चेति । द्रव्य च पुनद्र॑धा विभज्यते । नडजनडभे- 
दाद् । जडं पुनरव्यक्तं काल इति देवा भवति । अनहं तु भ- 
यक् पराक् चेति द्विविथं भवति । भखग्वस्तु च जीव ईशर 
श्चेति द्विविधम् । पराग्वस्छ धमेमूतज्ञानं नियबिमूतिरिति भ 
कारौैविध्यमनरुभवति । एषं विभक्ताद्रव्यपदाथाद्थान्तरं स- 
वैमदर्यमिति परस्परविभागः । तत्राद्रन्यं दशविधं सवं र- 
जस्तम दाब्दस्पशरूपरसगन्धाः संयोगः शक्तिरिति । तथा चा- 
व्यक्तकारजीवेश्वरनियविमृत्तिधमभूतह्ानानि द्रव्वरूपेण शट् 
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अद्रव्यपेकमिति सप्रघकारतय।नुमन्धेये प्रामाणिके पदार्थे सं 

ग्रहरूपेण तन्न्नयाःमना सुर्वमप्यतुमन्धीयते मनीषिभिः । यतः 

सभ्रस्यापि पदा्स्य तत्वत्रयान्तभाचात्(वः) । अक्त नित्य विभूने- 

तजोरूपमात्रसवमेतर न पुनः स्वयं वकाश्चत्वामत्येकदेश्षिनां प- 

न्याः 1 सन्धरप्येतदुक्तमाचार्थेः द्रव्यादरव्यमषेदान्मितमु- 

भयत्रिधं तद्विदसतत््नमाहूदरव्यं द्वेधा विभक्त जडमजड- 

(माति भाच्यमव्यक्तकाटो । अन्त्यं परस्यक् पराक्च भरथम- 

सुभयथा तत्र जीवेश्षभदान्नित्या भृतिरमैतिशचेत्यपरमिहइ जगा- 

मादिमां केचिदाहुः" ॥ द्रव्यादीनां लक्षणं तेरेव हि निरणा- 

यि पत्र द्रव्यं दबाव प्रकृतिरिह युणेः सच््पूर्दस्पेता कालो- 

वदाश्ाङ्कतिः स्कादणुरबगतिमान् जीव ईशोऽन्य श्रत्मा । समभो- 

क्ता निथिभूतिख्ियणसमाधिका स्छयुक्ता तथेव ज्ातर्ेयाव- 

भास्यो मतिरिति कतं सेग्रहाद्रन्यलक्ष्म धै तज्ाचेतनं 

नाम ज्ञात्रलरदहित वस्तु  एतस्याचत्तनस्प व्यापार्मद्वाषेपि ज्ञा- 

ताभावात् बदधपूैकमदत्तिक्षणं कतृखं भोक्तृत्वे च नं 

{रिते । अचेतनद्रव्यं पिणं कालः णुद्धसखामिति त्ि्कार्म् । 

धमैमूतङ्ञानस्यं तिणणवदचेतनते सयपि चेनननिषूपणे तद्रि 

सेपणनया निरूपणीयत्वात् एतेषां चयाणां ` {निरूपणस्प भ्रयो- 

जनातिद्ययसद्धाव। चैतानि चीष्येव विभञ्य दशेयन्ति सन्तः । 

तत्र त्रिगुणनिरूपणं पञचविक्कविवेकाद्ायुप युञ्यते ! कालनिरू- 

परौ पुनरैन्व्ीदीनामनित्यस्वाध्यवसाये कालानधीनपुरूषा- 

रवज्चेषणाथनायां कालोचितकतेर्यावशेषस्य यथाकालं चि 

न्तनायामप्युपयुरयते । शुद्धमक्तरस्य निरूपण तु प्राप्यमप्रकष् 

तपरमपुरुषविशिष्टाकरेदने विश्चेषण विषयस्रेन निविशते ॥ तत्र 

विणं सचछस्नस्तमोरूपगणन्नयाश्रयमुतं द्रव्यम् । एतन्न 
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कमेवहयानां भमपरतः स्वरूपतिरोधानादिकं करोति ॥ स- 
प्वादितरिषु गुणेषु सत्ते परकाश्ादिदेतुगंणविरेषः । एतच्च 
सत्त्वं फेषांचिदयन्तातिश्षयितं सन्मोक्षो पयुक्तं भवति । रजस्तु 
रागढुःखादिरेतुर्यीणरविशेकः । तमस्तु पुनः भमादारस्यनिद्राहेत्ः। 
नियतकारभूतस्वतन्तरसङ्कल्पविशतेषेण चयाणामपि गुणानां 
साम्ये प्रस्यैः । एकशरीरावस्थितवातपित्तकफवत् । तेषामु- 

द्नामिमवादिभेदेन वैषम्ये महदादि । एतेषु वेषम्यमनन्त- 
प्रकारम् ॥ परस्परसमसरूप(सस्भ)गुणत्रयाश्र यमृत द्रव्यं प्रज्गतिश 
ति। अत्र “तरिगुण तज्नमयोनिरनादिपमवाप्ययप् । चेतना ष- 

राथौ च नित्या सततावित्रिया ।॥ निगुण कर्मिणां सत्रं भ्रह्ने 
₹मरच्यत' इया प्रमायजात द्रविडोपनिषद्यचायवाक्यानि 
च यथाययमनुस्न्धयानिः ¦ प्रकृताकेव प्रमाणानुसारेण 'सृष्प- 
रिणार्मावरेषेरव्यक्ताक्षरतमोरूपतिभागावुसन्धेयः । एत्व 
दव्पं विपमपरिणामदकश्ायां व्यक्तमिति नामान्तरेण. कथ्यतते । 
व्यक्तं पुन्मह्तत्वमारम्य पृथिवरीपर्यन्त योधरिक्नातभका- 
रद् । एषं त्रिगुणारपके पधाने परिण्प्मवान्ः तद्विघुरश्च पदेः 

सथुद्रनले चाङता्चालितमरदेकवदालक्ष्यते । महदादि विकार 
विधुरेपि प्रधानपरदेशे प्रख्यदज्ञायामिव सष्टिदक्लायामप्यतिमू- 
ह्पदशचो विकास्सन्तानः सन्तन्यत्ते ॥ विषमविकारेषु परथमवि- 
कारो मदान् । अय च महानास्पनो जीवस्य मनस्यध्यवमायं 
जनयति । स््रयं तत्मदकारित्वाक “हान् वे बुद्धिलक्षणः"”ई- 

स्युरपते 1 अस्य च महतो गुणतरेषभ्येन साखिको रानसस्ताः- 
मसश्चेति जिचिधो भेदो भक्ति ॥ एतस्मिन्तुत्पन्नेषु विकारषु 
भथमविकारषिशेषस्वहङ्ारः । अयमहङ्ारः पुनरातमनो मनासि 
देदविषयामहबुद्ध तपाद षति । स्वयं ,ुत्सहकरित्व।द दद्कार् 
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द्यमिधीयते । अयं चादहङारः; स्वकारणमुतमहत्तसववदेव क- 
मेण साच्तिकराजसादि.मेदमन्रुभवति । तेषु चाहङ्कारभेदेषु सा- 
न्तिकादङ्मरो वेकाशकिः राजसाहङ्कारसेनप्स्तामर्ताहङ्रो 
भरतादिरिति विभज्य ' कथ्यत् । एतष्विन््रयादवफारक भू- 

तादिस्तामसः । पतयश्च सा्तिकितामसयोरहङ्ारयो; प्रवते- 
कतया सदकारी रानसादङ्ारः ॥ साचिकारङ्कारादुत्पन्नमि- 
न्द्रियजातमेकादक्लविध प्रतिपत्तव्यम् । इदं चेन्द्रिसजातमान्तर 
बाह्य चेति द्विविधम् । तजान्तरं मनः । इदं च संसारिणां सं- 
करपस्मृयादिषु स्वयमेव कारणम बाहन्द्रिथाणां विषयपर+ 
हतो सहकार च भवति । इदमेव कचित् कचिव्यपदेशेषु अ 
ध्यवसायाभिमानव्चिन्तारूपपुरुषबुद्धिविगेषकारणदश्ायं बु. 

प्व हङ्ावचतचतशब्देरमिधीयते । इदं च मनः शब्दादिविषयसं- 
गाव्रस्थायां बन्यकारणाम् । बाह्यविषयान् विमुच्य आरमविषय- 

प्ावण्ये सति अपवगेकारणम्।। एतेपु(ब्पु) चेन्द्रियेषु वाक्पाणि- 
पादपायुपस्थात्मकानि कर्मेन्द्रियाणि । एतानि वचनादानविह- 

रणोर्सगोनन्दासकं कार्य कुर्वन्ति । श्रोजलक्चक्षुजिहाधा- 
शात्मकानि ज्ञानेन्द्रियाणि शब्दस्पशेरूपरसगन्धान. गरहन्ति । 

एतेषु च ज्ञानेन्द्रियेषु च स्र्गिन्दरियं चक्षुरिन्द्रियं च यथाहं 
का्निचिद्रव्यार्ण्याप दशयतः । श्रोत्रादीनां पञ्चानामिन्ि- 

णां क्रमादाकाशादीनि पचापि भूतान्याप्यायक्रानि पोष- 
कानि 1 तथेव मनःप्राणवाचां क्रमेण पृथिव्यप्निनाभिध्प्या- 
यनं श्ुतिसिद्धमचुभवसिद्धं॑च । “अपिवाग्मूत्ना सुखं मावि- 
षत् । अन्नमयं हि सोम्य मन अपोमयः भरागस्तेजोमयी बा- 
इति ॥ तामप्ताहङ्काराव कमेण शृब्दादितन्मात्राण्यन्तरी कय 
पञ्चभूतान्युतयचन्ते । तत्रोरपत्तिमरकारं बहू[धा | बणेयन्ति । केचि- 
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तामसाशङाराखञचापि तन्पाकाण्युत्पद्न्ते पञ्चभ्योपि तन्मा- 
नेभ्यः क्रमण पञ्चभतानीति वदन्ति । अपरे पुनस्तामसाहङ्ारास्प- 
आ पि(्छब्द)तन्पात्र शब्दतन्मात्रादाकाशः आकाशार्स्पशत- 
न्मा स्पशेतन्मात्राद्रायुः वायोश्च रूपतम्पात्रे रूपतन्मा्ात्तेनः 
तेजसो रसतन्मात्रं रसतन्माजा दायः अन्यो गन्धतस्मात्रं गन्धतन्म- 
चात्प्रवी याहः । अन्ये तु “अष्टौ परकृतयः सेड विकाराःइति- 
श्चुयानुगुण्यन तामप्ताहङ्काराच्छल्द तन्मावं शब्दतन्मावादाकाशः 
स्पशंतन्मात्रं चोपप(त्प)ोयते स्परशतन्माव्रात् वायुः रूपतन्मात्रं च 
भवति रूपतन्मात्ात्तेनसो रसतन्मात्रस्य तयेनोत्पचिः तया 
रसतन्माजं जलगन्धतन्मावरे सहैव जनयति गन्धतन्पातं पुनः 
पथिव्याः कारणा्माति पुराणपक्रियातुरोपेनेतोंपपादयन्ति । 
एवमाकाशाद्रायुरिति श्रुतिच्छायातुरोधेन भूतादरतोसपत्तिपपर- 
माहुः । तत्र सवेत्रापि समाधानं प्रधानोपस्तजनमवरेन मन्तव्यम् । 
उ्न्तवासिभिरत्र गौणमुख्पभवेनापि स्पक्षाविरोधोपपात्तर्ित 
मस्तव्यम् । अत्र च यथाप्रमाण यथासंप्रदायं स्वयमत्र बोद्धव्यं 
बुद्धि्माद्रः ॥ तन्मात्राणि पुनः सीरदधोरन्तराले कररुपरिणाम- 
वत परिणतानि सकष्मभूतानि। तत्र गणवेषम्येन तम्माज्ाण्यविक्- 
षाणीत्युच्यन्ते । तेनेव गुगवेषम्यान्तरेण भूतानि विशेषश्ब्देन 
निगचन्ते । तत्र वैषम्यं प्रसूनसोरभ्यन्यायेन सुक्ष्मस्थुकतया 
विभावनीयम् । आकाशादिषु पचघु भूतेषु शब्दादीनां प- 
श्रानां गणानासुत्तरोत्तरमेकेकाधिक्यमस्ति । तथा चाकाश्च 
रान्दः वायोः श्रब्दस्पक्ञा तेजसः शब्दस्पशरूपाणि अपां 

्ाच्दस्परीरूपरसा;ः पथिव्याः शाब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः प~ 
वापीति विभागः । इह द्रव्यरूपार्णां तन्मात्राणां तहुणानां च 

कि 

परस्परमेदे सपि कवचिट्रणनामघेयेन तन्पारव्यपदेश्च ओ- 
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पचारिक दति मन्तव्यम् ॥ एतेषां. महदादितक्छरानासुत्पचिपमये 
वेरेषिकादिगद्रर्षान्तरोत्पत्ति्नास्त्पतुपनम्भाव । अनन्यथा 
सिद्धहेत्वभावाव । श्वुतिविरोषाच । केवरताडपलास्त(शेनारङ्क- 
न्यायेनावस्थान्तरापत्तिरेव भवति । नामान्तरसहयाव्यवहार- 
पिषणाकारकालादिभरोवस्थानैरापरस्येव निन्युढः । अन्यथा 
सेनावनरार्यादिव्यवहारोपि न सह्टने । नहि तत्र पनाक 
श्थाव्यतिरिक्तावस्थान्तरमन्तरेण द्रव्यान्तरोत्पत्ति भवन्तोपि व- 
णेयन्ति । अनः पूर्गोतचतरावस्थाविशेषसम्बन्धमात्रण काैका- 
रणमेदन्पस्हारः । अयमत्र विभागः । तन्तुपरात्मकं परस्परभिन्नं 
्रवयद्र्यामति नैयायिक्रादयः । काथकारणमूनयोस्तन्तुषरद्र- 
च्पयोर्भेदाभेद इति साहा; । वयं तु ब्रुमः कारणद्रव्याच्का- 
येद्रव्य“ नपतरिच्यते किन्तरकसिन्नेव द्रव्ये कायकारणा- 
वस्थे भवन: एते अवस्थे मिथो भिन्ने द्रव्याचाभ्पमि इति । तत्र 
पूवोवस्थाप्रदाणेन बिजातीयावसथपाप्षौ तच्तान्तरन्यपदेशटः । 

पुपेयव्याद्यवस्थाप्रहाणाभावेनावान्तरावस्यविषम्बमात्रेण न त- 
च्वान्तरगणना ॥ तव मरहदादिप्रथिवीपयन्तानि तक्तानि सम- 
ष्ठिरिस्युच्यते । तेष्तरेयं तखेष्वेकदेशोपादानेन कियमाणानि 
कायोणि वया्टरत्युच्यन्ते । अन्राण्डावूरणं ततैव चतुर्दशसु- 
वनादिषैचिच्याणि पथ्चीकरणमक्रियाविकेषाश्च पुराणादिषु 
विस्तरेण द्रष्टव्यानि ।॥ इयं खट पञ्चीकरणप्राक्रिया ! पञ्चापि 
भूतानि सषा भमवान्पुरूषोत्तमः एकक भूते द्विविधं इत्वा द्रयो- 
भोगयोः स्वभागमेकं निधाय भागान्तरं चतुधा करोद्ति । वांश्च 
तुभगान् भूनान्तरेषु चतु योजयति । एप सैषवरपषि भूतेषु 
क्रियमारष्वेकेकस्य भूतस्थं स्वभागः अधीन्तरं चतुर्णा 
भूतानां भागेषु सयुस्चीयत् इति भूवति प्ीकरणम् । उक्तं 
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च “चतुर्भिः परभाः स्याद्म् स्वमागतः । इति पञ्चपु 
भूतेषु पञ्चीकरणमिष्यते"इति । तथाच स्वभागस्य भूयस्तवा- 
त्परभागस्यास्पीयस्त्वास्च प्राथव्यादिव्यपदेश्चनियमः । निद्र 
त्करणोपदेशस्तु पञ्चीकरणस्यापलक्षणम् इति भाष्ये एव भप- 
िनमेतत् ॥ एतेषु पहदादिषु चतुर्विशतिसहयप्निषु तेष प१- 
अमूनानि भ्रकरतिमहददङ्धाराः श्रीरस्योपादानानि । एकाद- 
शेन्द्रियाणि प्रयेकमनङ्कयातानि भतिपुरूषं मित्रानि च । आ- 
भरगाथि(हि)नरत्रार्नव जश्रीरमान्रित्य तिष्रन्ति । शरीरं नाम 
चेतनं पाति आपेयलविषेयतवङञेषलनियमेरप्रथक्सिद्धे द्रव्यमि- 
श्चषः ॥ तिगुणविकारव्गेस्य सष्टिपरखयादिकारनियमः स्षाख्ेषु 
द्रष्टव्यः । इलं परकृतिमहदहङ्करेन्द्रियतन्मात्रपथ्चकभूतपञचक- 
विभागेन चतूर्खिञ्चतितच्वानि बणितानि ॥ 

अतः परं कालस्वरूपं निरूप्यते । कारो नाम गु- 
शत्रमरहितोऽनीतानागतवतेमानयुगपदयुगपव्चिरकिपादिव्यव- 
हारहेतुद्रंव्यविशनेषः । क्षणमारभ्य पराद्धंपयन्तैम् ^“ का- 
छचक्रम् जगच्चक्रम् ” इस्याद्युक्तपरकारेख चक्रवत्परिवर्व- 
मानाः स्वैप्येनस्येव कारस्य विभागचिशेषाः । विष्णोः 
स्वरूपात्परतोदिने द शूपान्तरं ताहन कारसंज्ञप् ” ई- 
त्यादिषु प्रमाणेषु प्रक्तिपुरुषाभ्यां कारस्य विभागो वणि- 
तः \ एतसकारपरिशोधने “येव भव्रतो जाता भूयसी जन्प- 
सन्वत्तिः । तस्यापन्यतमं जन्म सञ्चित्य त्रारणं व्रनइच्युक्तपरका- 

रेण सखरूपपराप्त्युपायमरपत्ति; सम्भूते?) सङुटते । तथा च सति 
“काटस्यापि च गरत्योश् जङ्गमस्थावरस्य च । ईशते भगवानेष 
सत्पमेतद्रवी म ते"ऽप्युक्तभ्रकरेण सवेनितरोहको भगवान्^कलौ 

ऋ श 

छरतयुगे तस्य कलिस्तस्य छते शुग । यस्य चेतसि गे विन्दो 
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हदये यस्य नाच्युतः” इत्युक्तथक्रियया कटियुगाभवेन स्वय 
मेव स्वकिङ्करान सैरक्षते । टीराविभूतिस्थविकारनातं सर्व- 
मपि काङविशेषनियमेन सम्पद्यते । शुद्धमसस्वरूपे तु परमपदे 
कार्छानियमो म सम्पद्यते “न कारस्तत्र वे पथु" इत्यादिवचना- 

जुरोधेन केवली ष्वरेच्छयेव सर्य सम्भवति । उभयत्रापि काल- 
स्मेग्वरपारतन्त्य ऽप्येकत्न भगवान्स्स्वसङ्कट्पितकारुनियमानुरो- 
येन कार्य करोप्त इतरत्र तज्नियमा भावेनेत्युक्तं भवति ॥ 

शुद्ध सन्ं नाम रनस्तमोपिश्रपाडृतसखपिलक्षणसच्वगुणाश्रयो 
द्रव्यविक्चषः। इदं च सनच्छ स्वपत्तामासकं द्रव्यं गुणसन्ाद्रिख- 
क्षणीमञखाीद पम्रमाणप्रसिद्धम । श्रुतिरपि “पादोस्य विश्वाभूतानि 
निपावस्याश्ते "दिवि । योस्याध्यक्नः परमे व्योमन् । तदक्षरे प- 
रमे व्योमन् | तष्टिष्णोाः परमं पदं सदा परयन्ति सुश्यः । क्षयं 
तमस्य रजसः पराके । सोष्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमं 
पदम् । अथ यदतः परो दिवो न्यातिदींव्यते विश्वतः पृषु 
सर्वतः पुषष्वनुत्तमेपूत्तमेषु रकेषु । ते इ नाकं महिमानः स्चं- 
ते यत्र पूर साध्याः सन्तिदेवाः । वेदाहमतं पुरुषं पदहान्तमा- 
दिस्यवर्णं तमपरः परत्तात्” इत्यादिः प्रमाणतरेनानुप्न्धीयते । 
तदुपत्रंरणं च “तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । श्रीवतम- 
वक्षा नित्यश्रीरजयः शाश्वतो धरुवः । वेकुण्टे तु परे खोके 

शिया सार्धं जगत्पतिः ।! आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मया भक्ते्मा- 
गतैः सह इत्यादिकमतुन्धेयम् । नेयायिक्वेकेषिकादिभिः 
कौतस्कुमेरमिधीयमानानि बाधकानुमानानि नरक्षिरःकपाङ- 
पवित्रस्वाद्यञ्चीषोभीयपन्वाठम्भनाधमत्वादिपरतिपादकम्राण्यङ्स्व- 
िसास्वाद््रुमानवदागमबधिन काडात्ययापदिष्टलादनादर- 
योथिास्यध्यासविद्धिः । तदनुमाननिरासपमक्रिसया तु भ्रीभा- 
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ष्या{दिषु दिंस्तरेणानुसन्धेया । इदं शुद्धसखदरव्यं निगणकालव- 
ज्नदात्मका्मात कोचद्दुः । अपरे तु “खपत्ताभाषङ् स्वम्" 
श्त्यादि धचनानुरोधेन स्वयप्रकाक्षरूपमिति वखेयन्या- 
चायांः । आस्मनो धर्मभूतङ्गानस्व च स्वयेपकाश्चते घमानेषि 
पमाणबलास्पस्यक्षावषयस्व दिवेषम्यवव शुद्धखस्वस्यापि स- 
यथकराक्षस्रे सत्यपि तुरखययोगक्षेमपमाणपुसिद्ध पण्डपगेोपुरा- 
दिपरिशामादिकं सवैमपि वथत्रमाममङ्गीकार्यम् । न खदु 
सापर्म्यमान्रास्पपाणपरसिद्धेषर्म्यं पभामाणिकिनीङ्ियते । 
अन्यथा सतरैव्मपि वेधरम्येविखोपादिषसङ्गात् । अत्र. शुद्धष- 
एस्वरूपस्य मरव्रद्िग्रदस्य ज्ञानानन्दात्मकतवम् “किमात्मा 
भगवतो उ्गरक्तिेदास्मको मगवान् किमात्मको " भगवान् इ।- 
नात्पको भगवान्” इति नेरुक्ूश्वुयेव मिद्धम् । इदं यद्धसस्वं 
व्यरूपमूषणायुषमे।पुरमरदपादीनसुषरक्षणम् । तस्व शदस- 

्यद्रव्यरूपस्य भगवर्स्थानस्य दशने “रम्याणि कामचारीणि 
विमानानि सभास्तथा । अक्रीड। विविधा राजन्पञ्मन्यश्चाम- 
लोद काः । एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः । आ त्र- 
ह्मथुबनाष्ठोकाः पुनराव्रततिनोज॑न । मर्टुपेय तु कोन्तेय पुन- 
मन्म न विधते इत्यादिपक्राणब्रुषारेख चतुष्ेखभुवनादीर्नां 

निरयल्प्रतिषादनेन श्दमस्यन्तमोरपतया प्रमपरक्छमिति प्रति- 

पाद्यते भअनुकूरस्वभाततया भ्ानन्दमयमिखभिधीयते षा- 
द्गुण्यभरकाश्चनया षाद्गुण्यमिति निमग्रते पञ्चोपनिषन्मन््रभति- 
पायतया पथोपनिषन्भमयमिति कथ्यते भव्वाहतपञशक्ति- 

मयतया पञ्चज्ञक्तिमयपिति प्रपञ्ययते । श्यं विमुतिनियरूप्- 
विग्रहभूषणायुधविपानमण्डपगोपुरादिपचुरतया निखविभूति- 
स्यभिधीयते । इश्वरस्य च निसानां च नित्यतरिग्रहास्तत्तदचता- 

२ 
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रविग्रहमश्च सन्ति| युक्तानां पनरीश्वरे्छ्धानुगुण्यन खेच्छया 
विग्रहादिपरिग्रदो मातृषितरादरिखष्टिपि भवति । अत्र “स ष- 
कधा भक्ति । अपरिगितधा भनति | सयदि पित्रलोककमेो 
भनति सङकर देव्ास्य प्रिनरः समुत्तिष्ठन्ति । सतत्र पर्येति 
जक्षन् क्रीडन् स्ममः द्लीमिवां यानेवों इमा कान्कामान्नी- 
कामरूपीत्यजुखखरनः' इत्यादिकं प्रमाणमदसमनुमन्धेयम् । ए- 
तेषां मुक्तानां बिग्रदादिपरिग्रदादिकं स्वमपि बमन्तोरमत्रे वे- 
दापरिग्रहादिषत्घ्ामिनः कैक्॑मे । अस्यां च निसविभूता- 
वाकाशादचेषम्यं नि्पासद्धशब्दादिगुणतेषम्येन परासिया । 
निगुण ससाररिजीवानां बद्धस्थानतया परमपदादकवागतिस्य(मान- 
न्य)महतुते । ' शुद्ध सच्दं तषां पुनस क्तिस्थानतया प्रानस्योप- 
यनन्त्यमदरनुत्त इति विभागः ॥ 

प्रकतिमथ च काल प्राप्यभूतिं सुररे- 
रिति क्रिल कथयिल्रा जीवतत्सं परस्तात् । 
कथग्रति चरदार्यो वादसन्नाहटीखा- 

समितिषु जितकरान्ञी सवेनन्तस्वतन्ः ॥ 
दनि श्रीकचितार्किकचूड'मशिना सर्व॑तन्बस्नन्त्रेण शीमद्धरद्- 
नाथापरनास्ना वेद्ान्नाच्छय(्येण) चिरचितन्रन्थेषु तच्वत्रय- 

न्ूखिकाया(?)मनास्मनिरूपणं नाम प्रथमोध्य्यः ॥ १॥ 

मोक्तुस्वभोग्यत्वनियन्तृ मावः 
श्रुत्यादि(त्या कि)मिन्नाव च तच्छवर्गे } 
ईशो हमित्यादिपरुधाकयान्धान् 
पर्तक्षिपामः ररातर्पत्तमूढान् ॥ 

क क 

प्मत्र तावदध्यासत्रिद्धिश्िदविदीन्वरात्मके तन्त्य 
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निरूपणीये पापरपरीन्नकाद्यविशेषे भत्यक्षादिभरमागिद्धं 
देह।दिरूपेण परिणतं भोग्यसरेनाव्रस्थिनपचिद्रस्तु प्रथमं नि- 
रूपर्णा यम् निरूपितं चेतत् । अनः परं भोग्धमूतस्याचिद्रस्तुनो 
भाक्ता सगन्तयामिणश्च मगततोऽचेतनतच्छरीरभनः पामर 
भासद्धयभषेपि पराक्षकमन्पानां निरीश्रमीपांसकानापन्येषा- 
माप तादृशानां प्रसिद्धो जीषो निरूप्यते ॥ पश्चाप्पुनश्चेतनाचे- 
चनशरीरी केवखवदान्तमात्रभरसिद्धो सुधुक्षभिरवरयं वेदनीयो 
नखि यपत्यनीकूत्या कटयाखगुणगणकनानतया स्वेतर- 
समस्तवस्तुत्रिखक्तशः परमपुरुषः प्रतिपादयिष्यते \ अअरचेतनान- 
न्तरं चेतननिरूपणं तदनन्तरं च परमात्मनिरूपरशमिति समी- 
चीनय सङ्गतिः । अयच क्रमो बद्मविदुवःक्यप्रसिद्धः ॥ “घु- 
तमित पयसि निगूढं भूते भून च वमति षिज्ञानम् । सतेतं म- 
न्थायेनन्यं पनसा मन्थानदण्डनः । अत्र भूतशब्देन देदैन्धि- 
यादिरूपेण परिणताचिदाधारो जीवे उस्यते | विज्ञानशब्देन 
“सत्ये ज्ञानम”इत्यादिवतसगोन्त ग्रमी परमपुरुष उच्यते। तथा च 
यथाधप्तः क्षीरं दुग्वा नवनीतं मथनीयमत्रमेव देदान्तीवा(बे- 

दान्तेर)त्मान तिविच्य तदन्तयोमी परमास्मा क्रिरिचनीय इति 
वाक्यायेः । अत्र दृष्ट न्तान्तरमपि श्चुत्यन्तरोक्तं दर्व्यम् । “यथा 
भयाोग्य आचरण युक्तः एवमेवरास्मिन् शरीरं प्राणो युक्तः"इति । 
आचरण रथ प्रयोग्यस्तुरयः सारथिना यथा बद्धो भवतति एत्रमे- 

वाचेतनरपके “अस्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव चइति 
रथत्वेन जिरूपेते श्चरीरे मनी षिणां मायातिल्लह्ने मनारथसार- 
यिना भगवता युणत्रये निबद्धः भाणो जीवः प्रग्रहरूपेज्गनशत्तया- 
दिभि्मेमवदरकेः परिशदौत इति श्रुत्यथेः । तथा च रथरूपं देहं 
बुध्वा तजनिबद्धं जीवातमानमवजुध्य तद मयनियन्तारं परमास्फनं 
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बोधयेदिति भीपद्ध(व्यविदां परक्रषा॥ जीर नामाणुत्वपारन- 
रध्यादितिशिष्श्चतनः । एतस्य कतृत्वा दिमाह्निविधैष च(पभ्पो- 
ऽचेतनेभ्यो वेषम्यवद्येयसर विघेयसक्ञेषत्वाद्भिरीश्वर।दपि 
बेषम्यमस्ति । एतस्य कतृत्वाभावे कैकर्यस्षाप्यसिद्धिः मोक्तू- 
ह्वामवे मोगसाम्यमप्यसिद्धम् । तथा च स्तराधीनस्वायेकर्तल- 
भोक्तत्वपहणेन पराधीनकतेलभोक्तत्ादिकमध्यासमविद् श्रः- 
द्वियन्ते ॥ भविद्रस्तुनो महदादि रूपेण परिणामवत् जीत्रस्य 
ध्पभूतज्गाने सङ्ोचविकासादिकपीश्वरस्य नित्यानां सुक्तानां 
च धपभूतङ्काने सङ्करपाथवस्थान्तरमपि त[त्त|समाणपरसिद्धतया 
व्यवस्थितोकरेणाकसितम् ॥ तत्राचिन्रापाराः सर्वेपि पररबु 

द्यधीनाः। ईन्वरव्याषाराः स्ेप्येवमेव स्वबुद्धधीनाः । जी- 
वव्यापररेष केविरपरबुद्धयधीनाः । केचरस्वबुद्धिपरबुदख्धध- 
नाः ॥ अयमपरो बिभाग; । जिविधपप्यचतनद्रय्य शरीरमेत् 
भवाति । ईश्वरस्तु शरी यब्र भवति । जीवस्तु शरीरी श्षसीरमपि 
भवति ॥ अस्यच प्रकारो “देहन्दिमपनःप्राणनीभ्योऽन्योऽन. 
न्यसाधनः । निलयो व्यापी परतिक्तत्रमात्मा भिन्नः खतः सु- 
खी"इत्यात्मसिद्धौ श्रीमच्यामुनाचामरूपपादितः ॥ देहस्योपच- 
थापचययामाव् पाणिपादादिमेदेन विभागर्तवात् भूतेषु त- 
दषयवेष्ववयवमगुदायेषु च चेतन्पाङ्धीकारे तदनङ्गीकारे चने- 

कचेतनोपलम्भादकारथा कार्यित्तिप्रप्षङ्गाव मम शरीरमि 
लाय्रातज्पतिरेकनिर्देश। चातममो देदादिवेलक्षण्यं ्रसिद्ध- 
मेव ।*“पुमाजदेवः,?)। पिण्डः पृथग्यतः पुमः शिरःपाण्वादिलक्न- 

णः । नाहं देहः । ्रेद्रोऽयम्। अग्यक्तोऽयप्”ईखादिकमनुस- 
न्बेयप्र । एवमिन्द्रियतेलक्षण्यमप्यनुमन्धेयप् । तन्न तावक्तमोन्धर- 
यीममन्पोन्यव्यापारतङरभापेपि कर्चरणादिसतवैव्याप। रकतो 
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जीवः कर्मद्धिषविशक्षण इति सुप्रसिद्धः । एवं ज्ञनेन्िषणां 
विषयविरेषनियमेन प्ररत्तिनद्रतरिपि ददोनस्पशनाम्याम् "एकाथ 
ग्रहणःत्”इत्युक्तपक रेण एकस्येव प्रतिसन्धातृतस्य दरैनान 
श्रोत्राादभ्यापि ग्यतिरिक्तत्वमात्मनो गम्ग्ते । ज्ञातृभुतस्य।- 
त्मनः स्मृत्याद्यिकरणतये्र सिद्धस्राव् मननसंप वैषम्य- 
मात्मनः सिष्ययेव । देहादिष्वमिहितःदिभिरेब युक्तिभिर- 
तैस्यात्मनः प्राणादभ्पश्च भदः सिद्धति । धर्ममूनज्ञनम्य 
श्वयप्काशतरे स्यपि जनाम्यहमिल्यादिना ज्ञातृभरम॑त्वनेव 
भःतेभासमानादहमिति स्समे भासमानस्य ज्ञातुखसनस्तसा- 
वापि वेषम्यं स्वरूपनिरूपकायां सुभमिद्धमेव । े त्रज्नानां ध- 
मेभतज्ञानस्य प्रयक्षादिपमाणमेदाव् प्रयक्षसे ` चक्ुरादकरण- 
भेद्।दिच्छादरषमङ्करपमयत्नघुखदूःखमश्षयतिपयं पादभेद ब 
विधा काराः सन्ति । आत्मस्वरूपे तु ताद्ञविक।रजाना- 
भावनारामसवभामनान्निसं स्वस्मे स्वयभकाश्चसमस्ति | ज्ञा- 
तेत्वं कानतं हेयत्वमस्तोखर्थः । अगमत विमागः । जडश्पा 
देह। दयः परत एष परस्मा एव॒ भासन्ते । धमभूतद्गानं निय- 
विभरतिश्च परतः स्वतश्च प्रस्मे एव भासते । भ्रत्मभदेनद्र- 
ठथमदोऽप्यस्त्यतर । प्रतीतानःगनस्वगनधमेमूतङ्गानस्य स्वगतन- 

तंमानधर्भभूनज्ग नन प्रतिभासनात् प्रतो भामनमप्युरपते 1 

तचावस्याभेदयेक्षमा न द्रव्वभेदविक्षणा । ज्ञानद्ररपस्येकला- 

त् | भ्रात्मा स्वतः परतस्वं स्वस्मै भाषते न परतः परस्मा 
एव भामे) । एवं मम शरीरमित्यादि ग्गतिरेकप्रत्य याव नि- 

स्यान्दोषशाच् दशेनस्पदोनाभ्यामकायग्रहणादियाईदियुक्तिभिष 
-अ!त्मनो देहादिवलक्षण्यं सिद्धमेव ॥ अ्रनन्यमाधन इति धमे- 

भूतज्ञानवब आत्मस्वरूपमपि स्वयमक इयथः । एनेनेद ह्ञा- 



( भे ) 

तुरारमनो ज्ञानस्वरूपनादानां मिरोघः परितः । धर्मभूनज्ञानं 
विप्रयग्रदणकाट स्वाश्रयस्यस्वयंपरक।शं मवति | अत्मातुनि- 
त्यमेत्र स्वस्य स्वयेपकाशः | अ्रहमहपिति मनेदा मासनाव ॥ निय 
इति पयामेया दवतिगेञतुष्या्यनेकप भवसद्र तप एकस्मिभेव 
जन्मनि सुषुसिज्ञागराचवस्थामेदेन ज्ञानसंकोचविकामसंबन्ध- 
प्यापस्वरूपे नामान्तरभजनार बस्थान्तरमपद्धो नाक्तीस्यर्थः । 
एनस्यात्मनः पूवर नुभूतपतिसन्वानार्स्िरतवं ताव्रसत्यक्षसिद्धम्। 
सद्यो जातस्य बास्य स्तनन्धयस्यापि प्रथमं स्तन्यामिरषदि- 
सद्धाबास्सरम्।बाच्छरः रन्तरपरिग्रहोप सिद्धो भवति निसनेमि- 
त्िकप्राङस्िकिःत्यन्तिकपम्रलयादिष्त्रपि अत्पनाज्ञाभावः श्रु 
तिभ्सतीतिरह।सपुरागोषु तात्थेखिङ्गभूयस्त्वेनावधायते ॥ 
अणुमृतरथापि जीवस्य व्यापिखकथनप् “दारुण्यश्भिस्तिङे तेलं 
यथा तद्रनपुमानपि"दइत्युक्तरस्या सो्स्यातिक्शयाव साचे 
तनान्तःपेक्षस्रामथ्येपरातपादनपरपर । अन्यथाणुतवप्रीतपाद्- 
कवहुशरुतिस्मृतिविरोधात् । सुक्तावस्थायां बद्धाव्रस्थायां च यो- 

गपरभावादनेकक्मरीरपसिप्रह च जीतानाम् “एषोऽणुरात्मा चे- 

तसा वेदितव्यः) आराग्रमात्रो ह्यव्ररोषपिदृषटः। वाखाग्रशतमागस्य 

क्तधा कट्पतस्य च जीवो मागः स व्रिज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते 
इयादिश्रुत्यानरुगुण्येनाणुत्रे सस्यपि “म्रदीपचद्परे्ः"'इत्यादि- 
सब्ोक्त्पाक्रियया धर्मभूतज्ञानम्यापिपात्रण सवेमपि सघटन ॥ प- 
तिन्त्रमास्मा मिन्न इति तु ज्ञानसुखादिग्यवस्थदषोनाव स्वरपरश- 
रीरेषु परस्परपरतिमन्धानामावे विचित्रफटमाक्तरो जीवरालसानः 
परस्पर भिचन्ते इयथेः॥ स्वतः सुखीति स्वरूपेण स्वस्य निखानु- 
कूलसवे शुर (सुखित्वा)त्परिपूण मगवद् नुभवे सवात्मनां स्वरूपयो- 
रमत्कपप्यभिधीयते। एवं स्वा भाविक्रसुखिसयोग्यस्यापि जीवस्य 



( १५ ) ॥. 

कम।पाधिवरश्षादुःखिलखमपि मवति ॥ एने जीबात्मानो वद्धा ब- 
न्धरहिनाश्चति द्विधा भवन्ति । बन्यरदहिताश्च निस्य मुक्ताश्चेति 
परस्पर विभज्यन्ते । अन बद्धा नामवीजाडुरन्यायन विषमपर- 
वाहतया अनादिकारपटत्ताविद्याकमेवासनारचपरकतिसंबन्धेश्च- 
कवर्परिवतेमाना मभजन्मबास्ययोवननाग्रसस्वप्रखुपुधिमूखाज- 
रामरणस्वगनरकादाव विघात चच्रावस्थानन्तोऽनाश्नन्तमकारां 
अतिदु : सहतापत्रयाभितप्ताः स्वतःप्राप्तमगवदतुभवादिवि- 
च्छेद बन्तश्चतना बद्धाः । तेषामेव कर्मपरनन्त्राणां करणायत्तज्ञ(- 
नानां बद्धानां शाच्चवर्यललादिक मसि । एतेष्व बद्धेषु कदाच. 
त्मवेसमरूपस्य सर्वेष्वरस्यावसरप्रतीक्षारूपया सहजा कृपया 
संसारमागांस्परिषत्यद्रेष्या सुख्यादीनास्मगुणानुपेलभ्य“अभिज- 
नविद्यामयुदितम्"” हरपादिपमाणन पसद्धं सदाचायमाश्रत्यभ- 
गवच्छषत्वरूपं महानिधि भक्तिसिद्धाज्जनाीञ्ञतेन शाञ्चचक्ुषा- 
तिनिपुणम्रुपक्ष्य स्वाधिकारानुगुणोषायविश्चेषपरिग्रहण भस- 
न्रहृद्यस्य पर्येश्वरस्य संकस्पविशेषादस्यन्तनिहत्तमसाराः क- 
खकजलधिकद्ट'खमारोल्टसितकोस्तुभन्यायेनासंङुव्ितपरकाशाः 
परम पुरूषहदयङ्माः नित्यसूरिकीन्नरतिशय मोग्यभुतीनरूपाि- 
कर्कैकर्यवन्तः सन्ता मुक्ता इप्युच्यन्ते। “यथा न क्रियते ज्योत्छा 
मटप्रक्षाखनासने(?)'” इत्यादिप्रमाखनातमनुसन्धेयम् । निखा 
नाम करदीचदपि भगवदनमभिमतविरुद्धाचरणा भावेन ज्ञानसको- 
चप्रसङ्गरहिताः सदादशेनेन परमपुरषस्य भगवतो वेङ्कण्डनाथस्य 
सेवाभिवादिनोनन्तगरुड विष्वक्सेनादयो नियतमङुण्टशक्तयो बः 
कुण्ठवेपानिका.। एषां पुनरनन्तादानापधिकारि(र)विक्षषा इश्वरः 

निव्येच्छयेवानादिसेन व्यवस्थिताः । तेषां नियानं सुक्तानामी- 
वरस्य व्ापारविध्ये सत्यपि विभूतिद्रयविशिष्टस्य भग्तरतःए् 



( रद ) 

सर्वैयो(भो)ग्यतान् “मोगमाचरसाम्यलिद्ाबः'इति मूभोक्तपक्रि- 
यया गपा समानमेव ॥` 

भव्रपदपरिथर न्तानश्रान्तवोधसश्रुद्धवा- 
न(द)िगतपरव्रह्म नन्दानकारणनिर्मरान् । 
तिविशयुदितान् जीर्वानस्यं यतीश्वरेखरी- 
निपुणमनसः पश्यन्त्येतानक्निमङ्खुद्धयः 

दनि श्रीवेदराम्ताचार्येया विराचते तसधवत्रयन्यू(नके(?) जच 
निरूपणं नाम दितीय'प्ययः॥ २॥ 

[। वाठः शति पद केत) 

शततिमिररपगताङ्खि शुद्धसखाधिवासी 
अरषरगुणममतेः पञ्चाभः स्वपकश्ञेः । 

` शियिरयति जनानां संसृति श्रीनिवासः 
शरणवरणवाणीपारतन्डणात्स्वतन्वः ॥ ९ ॥ 

हृम्वरो नाम “स्वाधीनजिविधचेतन।चतनइत्यादिपरकारेण पू- 
घोक्तचेतनाचेतनयोर्मियमेन धारकत्वनियन्तृलकशेभित्र यो गार्छव- 
शरीरी स्वैकायक्रारणभूतः सवैङगत्वस्रशांक्तसरादिममस्तकटा- 
यागुणास्पदतया स्रेतरपरभस्तवस्तुविटक्षणः निष्कभकतरसम- 
स्तश्चब्दत्राच्यः सवेशास्चीयसवकमसमाराध्यः सकटफटपदः स- 
्ैषामात्मनां स्वामाविकसोहादः सुगमो सुुक्षुणामाश्रयभूतो घ 
क्तपराप्यः सतरैप्रकारनिरतिक्षय मोग्यो निखिखवेदान्तवेध्यः; श्रियः 
पतिः श्रीपुरषात्तमः। अन्राक्तानि व्यधिक्ररणान समानातिकर- 

च सबोण्यपि विक्ञेषणानि चेतनाचंलनन्यावतेकतया 
न्भगवतो रक्षणानि । अय च मगकान्नाराचणः सुक्ष्मीचदवचिद्- 
स्तुधिशिर्वक्षेषेण जगदुपादान भेदति । स्वसकलपविक्षिष्टीवश- 
किरं स एव निमित्तमपि भवति । भयमेव प्ह्दादीनाष्रपाद(- 



{ ९७ ) 

नानां हिरण्यगभादयीनां -निमित्तानामन्तर्यामिखिनावरिथितः 
तत्कार्यष्वप्युपादान निमित्तं च भवति । अयमेक सहकारिभरूत- 
कालाद्न्तयामितया सहकारिभुदमप्यतुभवति } अतच्चिविध- 
कारणं ब्रव जय्यन्त्वादनः । तथा श्रुतिः “किः-खिद्नं क 
उ स टक्षः आसीद्यतो यावापृरथिवी निष्टतघ्षुमनीध्रणो मनसा पृ- 
च्छते यद्तिषटदुबनानि धारयाव"” इति पृष्टूमत उत्तरत्वेन “ब्रह्म वर्नं 
बह्म स रक्त आसीच्तो द्ावाप्रिथवी निषटतध्चुमेनीषिणो मनसा 
विब्रवीमि वः ब्रह्माध्यतिष्रूवनानि धास्यन्ः” इति । ब्रह्मणो 

्निमित्तस्वमङ्गीङत्व विश्वस्य किमुपादान पुनरूपकरण्मिति पृष्टा 
दयेव सर्वोपकरण पादानान्तर्यामिखेन स्वयमेव मिन्वोपादान- 
सपकरणं चेति निधीयते । एतस्य भगवतो षिभुखे सति चेतनत- 
मनन्याधीनलं निराधारल्वीमखादिलक्षणानि भवन्ति । छ- 
क्षणं नाम सजाकीयविजातायन्यावर्तको धमे इति हि सक्षख- 
विदः 1 अस्य भगवतः सबत्वज्ञानत्वानन्दस्वानन्तखामरखस्वा- 
दयः सवेविधानुषताः स्वरूपनिरूपकधमीः । उक्तं हि सुन- 
करै; “आनन्दादयः भरधानस्य'इति । ज्ञानबलादयस्तु भगवो 
निसूमपवस्वरूपविशेषकधर्माः । एवं तद्िशिषटगताः सोशीटया- 
दिधर्मा; । उक्तं हि सर्वैषामन्येषां गुणानां षाडगुण्यविततिर- 
पलप “तबानन्तयुणस्यापि षडेव प्रथमे गुणाः । येस्वयेव ज- 
गतकुक्षावन्ये सन्तनिवेतरिताःइति । एतेषं गुणानां रक्षणसु- 
पयोगश्च विविच्य शाख्रेषु द्रष्टव्यः । एतस्य भगवतः सवंज- 
गत्सष्टिसिथितिसंदहारनिग्रदाचुग्रहाः भाधान्येन कतेव्या; । अयं 
च भगवान् ज्ञानश्च्यदिविश्षिष्टवेषेण स्वान्तयांमी भवति ॥ 
अल्ञमूषकाध्यायप्रक्रियया सवेतत्ाश्रयदिव्यमङ्गलधिग्रहविकि- 
छवेपेण प्रव्यूहादिपश्चमकारतयावतिष्ते ॥ पररूपं नाम् “निस 

द 



( १८ 

नित्याङनिधरम् । नित्यसिद्धेसतदाकर लस्परसे च पौ ष्करे”इत्या- 
दिषु प्रमाशेषु सिद्धं सुरिभिभक्तेश्च सेव्यं प्रमपदनिन्षय दि- 
व्यरूपप्र । दलं कि पररूपमनुमन्परेयतयापिदहितमाचार्यैः 
“सन्य पादं मप्तायाजितदुरितहरं दक्षिणं कु्यिसरा जानरु- 
म्याधाय पतच्येटरमिनरभुजे नागभोगे निधाय । पश्वाद्वाहूद्रयेन 
प्रतिमटशमने धारयन्" दाङ्कचक्ते देवीभरषादिजष्टो वितरतु भवतां 
दामे वेकुण्ठनाथः? । शान्तो दितद्ज्षाविभागो द्रष्टव्यः । अद्ध 
भूषणविभागे मदीयं पश्रमतुसन्धेयप् “चित्पश्चक्रति चतनासि- 
रम्रतिस्तस्तदटतिमाल्का भूतानि सख्णणेररंकृतियुगं शङ्न 
शाङ्गायतरे । बाणाः खानि दशापि कास्तुभर्पाणजीवः भधानं 
युन; श्रावत्सं कमखापते तव गदामाहुमहान्तं बुधाः?” ॥ व्यूहो 
नाम पररूप(पाव)वासुदेवसेकषणपश्युम्नानिरुदश्पेय जायमानो 
त्रिमागौतिशेषः । एतेषां चतुर्णामपि कृतत्रेतादियुगमेदेन सितर- 
्पीतकृष्णवरः परिख भवन्ति । अत्र परव्यृहे वासुदेवे च 
षाद्गुण्यप्रकाशस्ाम्याच् तिव्युहपक्षोपि कचिक्छचिद् भिधीयते । 
सकषेणादिषु जिन्युहेषु द्रौ दरो शशावभिन्यञ्येते । इानब- 
लाभ्यां संकषेणः । पे्वयेवीर्याभ्यां मच्ु्नः । शक्तितेजोभ्याम- 
निषद्धः। अन्र षा गुण्याद्राघुदेवः ग॒णे: षड्मिजाग्रत्स्वप्रचुषष्चितु- 
येपभराप्यतया ध्यातक्रमवदुपास्य; । "स्वामिन् तत्तत्सहकारिषर्गे- 
श्चातुज्यूहं वहसि चतुद” इसादि शोका अनुसन्धेया; । एतेषु 
चतुव्यूहरूपेषु भयेकं जयन्नयोवतीण; केशवादयो ग्यृहान्त- 
शणि । एते च केकवादयो मागेशीषभभतीनां द्रादशमासानां 
द दशदिसादीनां चाधिदेवतानि । शं पण्डूषु तेषु तेष्वव- 
स्थानं विशिष्यते । एतच्च द्रादशनामपञ्जरेषु स्वयमेव द्रष्टव्यम् ॥ 
विमताः, एनन्परदाद्मविभरन्तः प्द्गनाप्रादय; | षटूविदद्व्रतरिषु 
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वामनत्रिधिक्रम्दाविभूतान्यवृतारान्तरयाणि विभवान्तराणि 
कपिरादिसज्ञानि। काकुरस्थः साक्षाद्वगवदवतारः कपिलादी- 
नतुप्रविश्य तेषामतिशयमाविभात्रयति । "कृष्छरूपाण्यसङ्ये- 

यानिःइत्युक्तप्रकारणंककावतारेषु भ्रवतारभेदाः सदक्षणापि स- 

न्ति ॥ अन्तयोपिरूपं तु “नीतो यदमध्यस्था वि्वद्रोद््टखेव मा- 
स्वरा! नीवारशुकवत्तन्वी पीतामास्रस्यणूथमा । तस्याः शिखाय! 
मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति योगिभिदरष्न्यत्वेन ह- 
दयप्रदेशाव्रस्थितरूपान्तरमर ॥ अचात्रतारस्तु परब्यृहादस- 
क्षशेः सह स्वयं व्यक्तार्षयदिव्यमानुषादिपक्रियया देश्ञकालस्व- 
भावविप्रकषांभवेन मांरचक्षुषामप्यनुभवितुं यास्यमवतारान्तर- 
म् । अन्न. धयथा युवाना(न)प राजाना(न)प \ सवातिक्षायिषाइगु- 
ण्यम् । अचां सवैसदिष्णुरचेकपराधीनाखिलासस्थितिः इति भर- 
माणजातप् । अ भमानसस्कारपरिणामानुषवेशमिषुख्यादिकायं 
च भ्रमाणान्युसारादवगन्तव्यम् । एते परव्यूहविभवान्तया्य- 

चीवतारादिपवावस्थ्यन्तरेष् “श्रीनिवासे परव्रह्मण्डिइति भगव- 
ता माष्यकरिण निर्दिष्टः सवशचरख्यः सर्वेश्वरः “श्रीवत्सवक्षा 
नियश्रीः। निखा नपिनी शान्तानन्त(ोविष्णोः श्रीरनपफायिनीं । 

अनन्या राष्वेणधहं भास्करण प्रभा यथा । अनन्या च मया 

सीता भास्करेण प्रभा यथा । रक्षस्या सह हषीकरः किया 

सार्द्धं जगत्पतिः"इयायुक्तमकारेणः स्वराभिमतातुरूपसदधमचा- 

रिणी शछेषविष्षष्तणा श्रध्यास्पविद्धिसभिधीयते । भ्रननेका- 
यनकुदष्व्य देरनव काशः । एवं प्रादिस्थानविशेषा सुज्रणे- 
विभूषणायुधदेषीपीरजनपरच्छदादिविशेषाश्च श्रीपञ्चरात्रत- 
न््रेष तत्संग्रहेषु अन्येषु विशेषतो दृष्टव्याः । एवं तिविधत्िग्रह- 
विद्िष्टवषेय मगवतः शुभाध्रयलं सवां ्वप्यवुस्थास्वतुबतेते । 
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चतुधिरातिमूर्वनापप्युक्तेष्वन्तमोवानन पृथगभिधानम् ¦ हिरण्य- 
गभेरद्रादीनां पुनः कासु ^ चिदवस्थाघ्ु भगवदविश्चे सत्यपि 
तेषां कपवश्यसर अशुद्धपारिवारवरासतिबुद्धेरतुपास्यत्वम् । ५या- 
आन्या देवताः स्थताः । एता बुधा न सेवन्ते यस्मात्परिमितं फल- 
मू। बह्याणं शिपत्िकण्ठं च । न चान्यद्वताभक्तिम्। नान्यदेवं नम- 
स्कुयोव'₹ति भारतरष्करादिषु प्रसिद्धम् । भतर्देनादिविधाख 
वणौभ्रमनियतेषु केषु चिद्धरमेषु इन्द्रादिचेतनान्तरविशिषटभगवद- 
चुसन्धानस्य(ने) विधिबल्प्रा प्ते सति तत्तचतनान्तगणि पाण्यादि- 
वत्कञ्चुकतुरयवेनावस्थानाव विेष्यभूतपरमात्मन एच) । श्रा- 
द्वादिषुं मिवष्तिव अन्येष्वयिरिषूपाप्रनकान्यमङ्गोपि न विच- 
ते।न खड राजग्रयानां राजाज्ञया अन्नपानादिपरदाने राजान्तर- 
डस्य जनस्य राजैकान्यं विहन्यते । रामञ्ष्णादिसाक्षाद्वतारेषु 
श्रघुरमोहनाथं क्वद्यलाभिनयमान्रमेवास्ति । न तु परमाथतो 
दुःखादिकम् 1 एतेन ¢न्यसनेपरु मनुष्याणां भरं भवति दुःखि- 
तः”इखादिकं व्याख्यातम । “जन्म कमे चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति 
त्तः । स्यक्तदेदः पुनजेन्म नेति मामेमि सोज्न"इत्युक्तपका- 
रेण श॒दधश्ष्टिरूपावताखेदिनां सहसेवोपायपरिपूरयी पुनर्भ- 
वादिकः न विद्यते । शद्धा थद्धरष्व्येरुमयव्रापि कस्यापि का- 
येस्य केवरखुनिखं केवखानित्यं चा कारमं न मवति । सामग्य्रा 
सभक्कार्योत्पत्तिनियमाव् । खरूपनित्यानि द्रव्याणि अनित्या 
नी श्वरसङ्कस्यविदेषादीनि कारणानि सम्भूय काथ कुर्वंन्ति । 
एतेषु कारणेषु अनन्याधीनत्वादीन्वरः प्रधानकारणं भवति । 

अयमीग्वरः स्वव्य(सवक्ञ)्तिरात्त चननाचेतनमदरात्तिषु यथायोग्यं 
मेरकः अनुमन्ता सहकारी साक्षी फर्मदः उदाकसतीनश्च वतेते । 
इदं "च “एकस्त्रमसि रोकस्य सरष्टा सहारकतदा । अध्यक्ष 
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श्चानुमन्ता . च गुणंमायाप्तमावृतः"इयदिषु उचितव्यवख्यया 
द्रष्टव्म् । अत्र सङ्र्पमात्रेण भगवतां क्रियमाणे प्रेरणं हारीरभूत- 
योश्चेतनाचेतनयास्तुस्मेत्र च । . सहजङृपामूगेन गुरूपदेशेन 
क्रियमाणं मरणं क्षास्लवस्येषु प्षजज्ञेष्वाधकं भवति । एवं सर्वैप्र- 
कारविरिषटतया स्थितः भ्रियः परततिनररियण एर प्रधानतत्म् । 
तेन सह शरीरा्मसम्बन्ध(भाव) एव प्रधानम्बन्धः। तस्येव भगवत 
उपायोपेयास्मकमयेदरवं प्रधानतया ज्ञातव्यम् । उभया्थरिपूर्गाना- 
रायगशव्द एव परधाननामधेयम् | एतसिमननेव भगवति पाथना- 
पूषेकभर्यासः मधानूलमाध्योपायः | मगवदमियताजुवर्तेन- 
मत्र परधानपुरुषाथः। एतेषु तत्वहित पुरषार्थषु तानावश्वासस- 
त्वरोपजननाय मूखमन््ादिषुसेन सम्यगुषदेशं यः करोति स 
एव प्रधानाचायेः। सद(चार्योपदश्षेन तच््वज्नाने सञ्जति निषिद्धावः 
विरक्तो विषयाननिटत्तः पतिवतानुरागपुरयममत्रतसेमपरिकपमि- 
तहदयश्चोदितेषु केङषु नियनिरतः भरधानशिष्यः । एतस्या- 
धिक्रारिणो युक्तिमूरुका।रणतत्तरजयविवेकोत्पत्तिथकारं क्षीरधर- 
तदृष्ान्तन्यायेन धृनमितरेयुपनिषद्राक्यं प्रतिपादयतीति पूमेमे- 
बोक्तम् । एतच द्रविदो्पनिषद्रक्येष्वधीयतेऽध्यामविद्धिः । 
एतत्सर्वं शारीरशाखे तद्विषरणसूपेष॒ पवो चार्यश। सषु विशेषतश्च 
बेदान्तचार्थैरस्मत्तातपादेरतुवर्यितेषु पबन्धेषु षिस्तरेण द्रष्व्यम् । 
एवेतिधेन प्रतिबोधेन स्वभरसमर्षणाधिक्रारिणः पुनरवुशयभ- 
सङ्गो नालति । एवरविघपरतिबोषाभव्रेष्येकदेशषज्ञानमत्रेणापि य- 
रसमपणं कुवेतामीदटव्पातबाधः परमक्रारुशिकस्य भगवतः भ्र 
साद्ास्काछेन भविष्यतीति सर्वमवदातम् । इदं सममप्यथेङ्गानं द्र- 
विडदेश्षवासिनां विशदपरवोषाथमाचाैस्तद्वाषया पभरणीते त्छत्र- 
यचुटुके संग्रहेणामिहितम् । सकररदे शवसिनामूपि विदुषामतरेग- 



( रर ) 

मायास्माभिः सेस्छृतभाषया सम्पृशुपपादितमर । ददं हि भा- 
चा्रभिदितं छोकद्रयं *तस्मिन्नेव प्रबन्धान्ते “र्वतो 
देशिकदत्तचक्षुषा यथाश्रुतं वेङ्कटनायस्रुररिणा । अपक्षपातेर्नि 
युणेनिषेन्यतामनातमजीवेश्वरविन्तनक्रमः। ९ ५।तरखदुरवगाहा- 
चतरवदुगधाम्बुरशियदसृतयुद दा ्षादरङकटशो यथावत् । तदिह चुट्- 
कमान सायुभिः सावभनेरपुनरूपनिरेग्यं तच््वमास्वादनीयम्॥२॥ 

अस्मदीयं चेतदनवद्पद्यं प्रबन्धपरिसमापतो लिख्यते ॥ 
परिणतगुरुभक्तिः पद्मनाभांचिपदयं 
शर णयुपगता यः शान्तसिद्धान्तवेदी । 
स हि भवति भुनीनां सुक्तिसोधष्थिताना- 
मपि परिषदि मान्यो भाग्यसोभाग्यश्नाली ॥ ९॥ 
वरवगरुरवादीद्रावदृकग्रयायी 
गुरुजनपरतन्तः सवेतन््रस्वतन्ः । 
चिद चिद्धिपतींनां चिन्तनाचक्रमेत- 
त्पमणिदितदरिच कान् प्रीणयन् प्राणमाजः ॥ 
चिदवचिदीश्वरतत्वननिरूपणं 
वरदनायकसुरिनिगुम्फितम् । 
धरमपुरुषभक्तिपरायणाः 
भरतिपदं परिपश्यन्तु(त) सूरयः ॥ 
शत वरदाचयेकृतं तच्त्ववरयनिरूपणमप् ॥ 

इति श्रीनिखिलकीवतर्किकचूडामाणिना सवेतन्तरस्वतन्वेण 
श्रीमदररदनाथापरनाम्ना बेवान्ताचायेग निरनचितग्र- 
न्येषु त्छत्रयसुधकाथसं ग्रहो नाम तृतीयोध्यायः) 

समापुः ॥ 


